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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

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)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 152 nr. 4 bokstav b), 

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)  Animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, 

kan innebære en risiko for folkehelsen og dyrehelsen. 

Tidligere kriser knyttet til utbrudd av munn- og klovsyke, 

spredning av overførbar spongiform encefalopati, for 

eksempel bovin spongiform encefalopati (BSE), og 

forekomst av dioksiner i fôrvarer, har vist hvilke følger 

feil bruk av visse animalske biprodukter har for 

folkehelsen og dyrehelsen, tryggheten i næringsmiddel- 

og fôrkjeden og forbrukernes tillit. Slike kriser kan 

dessuten også ha en mer omfattende negativ innvirkning 

på samfunnet som helhet som følge av deres innvirkning 

på den sosioøkonomiske situasjonen for gårdbrukerne og 

den berørte næringssektoren og på forbrukernes tillit til at 

produkter av animalsk opprinnelse er trygge. Sykdoms-

utbrudd kan også ha negative følger for miljøet, ikke bare 

på grunn av problemer med disponering, men også når 

det gjelder biologisk mangfold. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 14.11.2009, 

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 1. 

(1) EUT C 100 av 30.4.2009, s. 133. 

(2) Europaparlamentsuttalelse av 24. april 2009 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT) og rådsbeslutning av 7. september 2009. 

2)  Animalske biprodukter oppstår hovedsakelig under 

slakting av dyr beregnet på konsum, under framstilling 

av produkter av animalsk opprinnelse, for eksempel 

melkeprodukter, og i forbindelse med disponering av 

døde dyr og ved tiltak i forbindelse med sykdomsbe-

kjempelse. Uansett hva kilden er, innebærer de en mulig 

risiko for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. Denne 

risikoen må kontrolleres på hensiktsmessig måte, enten 

ved at de berørte produktene disponeres på en sikrere 

måte, eller ved at de brukes for ulike formål, forutsatt at 

det skjer på strenge vilkår slik at helserisikoen reduseres 

mest mulig. 

3)  Disponering av alle animalske biprodukter er ikke et 

realistisk alternativ, ettersom det ville innebære 

uholdbare kostnader og miljørisikoer. Omvendt er det i 

alle borgernes interesse at et mangfold av animalske 

biprodukter brukes på en trygg og holdbar måte for 

ulike formål, forutsatt at helserisikoene reduseres mest 

mulig. En rekke animalske biprodukter brukes allment i 

viktige produksjonssektorer, for eksempel legemiddel-, 

fôrvare- og lærvareindustrien. 

4)  Ny teknologi har utvidet mulighetene for å bruke 

animalske biprodukter eller avledede produkter til en 

rekke produksjonssektorer, særlig for energiproduksjon. 

Anvendelse av ny teknologi kan imidlertid innebære 

helserisiko som også må reduseres mest mulig. 

5)  Fellesskapets hygieneregler for innsamling, transport, 

håndtering, behandling, omforming, bearbeiding, lagring, 

omsetning, distribusjon, bruk eller disponering av 

animalske biprodukter bør fastsettes i et sammen-

hengende og fullstendig regelverk. 

6)  Disse allmenne reglene bør stå i forhold til den risikoen 

for folkehelsen og dyrehelsen som animalske biprodukter 

innebærer når de håndteres av driftsansvarlige i ulike ledd 

av kjeden fra innsamling til bruk eller disponering. I 

reglene bør det også tas hensyn til den miljørisikoen som 
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disse aktivitetene innebærer. Fellesskapets regelverk bør 

ved behov omfatte egnede hygieneregler for omsetning, 

herunder ved handel innenfor Fellesskapet med og import 

av animalske biprodukter. 

7)  I forordning (EF) nr. 1774/2002(1) fastsatte 

Europaparlamentet og Rådet Fellesskapets hygieneregler 

for animalske biprodukter som ikke er beregnet på 

konsum. Nevnte forordning ble utarbeidet på grunnlag av 

vitenskapelige råd og som et tiltak i henhold til Kommi-

sjonens hvitbok av 12. januar 2000 om næringsmiddel-

trygghet, og innførte et sett av regler som har som formål 

å sikre tryggheten i næringsmiddel- og fôrkjeden, og som 

utfyller Fellesskapets regler for næringsmidler og 

fôrvarer. Disse reglene har vesentlig forbedret vernet i 

Fellesskapet mot risikoen knyttet til animalske 

biprodukter. 

8)  Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 ble det innført en 

klassifisering av animalske biprodukter i tre kategorier 

avhengig av graden av risiko. I henhold til forordningen 

skal driftsansvarlige holde animalske biprodukter av 

ulike kategorier atskilt fra hverandre dersom de ønsker å 

bruke animalske biprodukter som ikke innebærer en 

betydelig risiko for folkehelsen eller dyrehelsen, særlig 

dersom disse produktene er framstilt av materiale som 

er egnet til konsum. Nevnte forordning innførte også 

prinsippet om at produksjonsdyr ikke skal fôres med 

høyrisikostoffer, og at dyr ikke skal fôres med materiale 

fra dyr av samme art. I henhold til nevnte forordning 

skal bare materiale fra dyr som har gjennomgått 

veterinærkontroll, inngå i fôrkjeden. I tillegg fastsetter 

forordningen bestemmelser om bearbeidingskrav som 

sikrer risikoreduksjon. 

9)  I henhold til artikkel 35 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1774/2002 skal Kommisjonen framlegge en rapport 

for Europaparlamentet og Rådet om de tiltak medlems-

statene har truffet for å etterkomme forordningen. 

Rapporten skal eventuelt følges av forslag til regel-

verksendringer. Rapporten ble framlagt 21. oktober 2005, 

og det ble understreket at prinsippene i forordning (EF) 

nr. 1774/2002 fortsatt bør følges. Det ble dessuten pekt 

på områder der det ble ansett nødvendig å endre nevnte 

forordning, særlig presisering med hensyn til anven-

delsen av reglene på ferdige produkter, forholdet til 

annet fellesskapsregelverk og klassifiseringen av visse 

materialer. Resultatene av en rekke inspeksjoner som 

Kommisjonens næringsmiddel- og veterinærkontor 

gjennomførte i medlemsstatene i 2004 og 2005, støtter 

disse konklusjonene. Ifølge Næringsmiddel- og 

veterinærkontoret er det nødvendig å gjøre det lettere å 

spore flyten av animalske biprodukter, og de offentlige 

kontrollene bør effektiviseres og harmoniseres. 

  

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. 

10)  Styringskomiteen for vitenskapelige spørsmål, som ble 

erstattet med Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (EFSA) i 2002, har avgitt en rekke 

uttalelser om animalske biprodukter. Disse uttalelsene 

viser at det er behov for å beholde hovedprinsippene i 

forordning (EF) nr. 1774/2002, særlig prinsippet om at 

animalske biprodukter fra dyr som ved hygienekontroll 

har vist seg ikke å være egnet til konsum, ikke bør inngå i 

fôrkjeden. Disse animalske biproduktene kan imidlertid 

på nærmere angitte hygienevilkår gjenvinnes og brukes til 

framstilling av tekniske eller industrielle produkter. 

11)  I konklusjonene fra formannskapet i Rådet om 

Kommisjonens rapport av 21. oktober 2005, som ble 

vedtatt i desember 2005, og ved Kommisjonens på-

følgende samråd, ble det framhevet at bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 1774/2002 bør forbedres. Hoved-

målene for bestemmelsene om animalske biprodukter, 

som er å kontrollere risikoen for folkehelsen og 

dyrehelsen og å sikre trygghet i næringsmiddel- og 

fôrkjeden, bør fastsettes på en tydelig måte. 

Bestemmelsene i denne forordning bør gjøre det mulig å 

nå disse målene. 

12)  Bestemmelsene om animalske biprodukter som 

fastsettes i denne forordning, bør få anvendelse på 

produkter som ikke kan brukes til konsum i henhold til 

Fellesskapets regelverk, særlig når de ikke overholder 

reglene for næringsmiddelhygiene eller når de ikke kan 

bringes i omsetning som næringsmiddel ettersom de er 

utrygge, enten fordi de er helseskadelige eller fordi de er 

uegnet til konsum (animalske biprodukter i henhold til 

lovgivningen). Disse bestemmelsene bør også få 

anvendelse på produkter av animalsk opprinnelse som 

ikke overholder visse bestemmelser med hensyn til 

eventuelt konsum, eller som er råstoffer til framstilling 

av produkter for konsum, selv om de til slutt skal brukes 

for andre formål (animalske biprodukter «ved valg»). 

13)  For å hindre risiko knyttet til ville dyr, bør også kropper 

eller deler av kroppene til slike dyr, som mistenkes for å 

være infisert med en smittsom sykdom, være omfattet av 

bestemmelsene i denne forordning. Dette bør imidlertid 

ikke innebære en forpliktelse til å samle inn og disponere 

kroppene til ville dyr som har dødd eller er avlivet i sitt 

habitat. Dersom god jaktpraksis følges, kan tarmer og 

andre kroppsdeler fra viltlevende vilt disponeres på en 

sikker måte på stedet. Medlemsstatene har godt 

innarbeidede rutiner for risikoreduksjon, som i noen 

tilfeller bygger på kulturtradisjoner eller nasjonal 

lovgivning som regulerer jegeres virksomhet I Felles-

skapets regelverk, særlig europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om 

fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse(2), er det fastsatt bestemmelser om 

behandling av kjøtt og animalske biprodukter fra 

viltlevende vilt. Disse bestemmelsene legger også 

ansvaret for å hindre risiko på personer som har fått 

  

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 
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opplæring, for eksempel jegere. På grunn av den mulige 

risikoen for næringsmiddelkjeden, bør animalske 

biprodukter fra felt viltlevende vilt være omfattet av 

denne forordning bare i det omfang hygieneregler for 

næringsmidler får anvendelse på omsetning av slikt vilt 

og berører aktiviteter som utføres i viltbehandlingsanlegg. 

I tillegg bør animalske biprodukter som brukes til 

preparering av jakttrofeer, være omfattet av denne 

forordning for å hindre at det oppstår risiko for dyrehelsen 

som følge av slike biprodukter. 

14)  Bestemmelsene i denne forordning bør få anvendelse på 

animalske biprodukter framstilt av vanndyr, unntatt 

materiale fra fartøyer som omfattes av Fellesskapets 

regelverk for næringsmiddelhygiene. Det bør imidlertid 

vedtas tiltak som står i forhold til risikoen knyttet til 

håndtering og disponering av materiale som oppstår ved 

rensing om bord på fiskefartøyer av fisk som viser tegn 

på sykdom. Slike gjennomføringstiltak for forordningen 

bør vedtas på grunnlag av en risikovurdering foretatt av 

en egnet vitenskapelig institusjon i lys av tilgjengelig 

dokumentasjon av hvor effektive visse tiltak er for å 

bekjempe spredning av sykdommer som kan overføres 

til mennesker, særlig av visse parasitter. 

15)  På grunn av den begrensede risikoen som er knyttet til 

materialer som brukes som rått fôr til kjæledyr ved en 

driftsenhet eller leveres til sluttbrukerne av nærings-

middelforetak, bør visse virksomheter knyttet til slikt rått 

fôr til kjæledyr ikke være omfattet av bestemmelsene i 

denne forordning. 

16)  Det bør i denne forordning fastsettes hvilke dyr som 

skal klassifiseres som kjæledyr, slik at biprodukter fra 

slike dyr ikke brukes i fôr til produksjonsdyr. Særlig bør 

dyr som brukes for andre formål enn produksjon, for 

eksempel for selskapets skyld, klassifiseres som 

kjæledyr. 

17)  Av hensyn til sammenhengen i Fellesskapets regelverk 

bør visse definisjoner fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om 

fastsettelse av regler for å hindre, bekjempe og utrydde 

visse typer overførbar spongiform encefalopati(1) og i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 

19. november 2008 om avfall(2) anvendes i denne 

forordning. Henvisningen til rådsdirektiv 86/609/EØF av 

24. november 1986 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til andre 

vitenskapelige formål(3) bør gjøres tydeligere. 

  

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

(2) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

(3) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. 

18)  Av hensyn til sammenhengen i Fellesskapets regelverk 

bør definisjonen av «vanndyr» som er fastsatt i 

rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 om 

dyrehelsekrav til akvakulturdyr og produkter av disse, 

og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer 

hos vanndyr(4), anvendes i denne forordning. Samtidig 

bør virvelløse dyr som lever i vann, som ikke omfattes 

av nevnte definisjon og som ikke innebærer noen risiko 

for sykdomsoverføring, være omfattet av samme krav 

som vanndyr. 

19)  I rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om 

deponering av avfall(5) fastsettes vilkårene for utstedelse 

av tillatelse til drift av fyllplasser. I denne forordning bør 

det fastsettes at animalske biprodukter skal disponeres på 

fyllplasser som det er utstedt en slik tillatelse for. 

20)  Hovedansvaret for å utføre aktiviteter i henhold til denne 

forordning bør ligge hos de driftsansvarlige. Samtidig er 

det i allmennhetens interesse at risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen hindres, noe som forutsetter at det finnes et 

system for innsamling og disponering som sikrer en 

sikker bruk eller sikker disponering av animalske 

biprodukter som ikke kan brukes, eller som ikke brukes 

av økonomiske grunner. Innsamlings- og disponerings-

systemets omfang bør stå i forhold til den faktiske 

mengden av animalske biprodukter som oppstår i den 

enkelte medlemsstat. I samsvar med føre-var-prinsippet 

bør det også tas hensyn til behovet for utvidet dispone-

ringskapasitet i tilfelle av større utbrudd av smittsomme 

sykdommer eller av midlertidig teknisk feil ved et 

eksisterende disponeringsanlegg. Medlemsstatene bør 

kunne samarbeide med hverandre og med tredjestater, 

forutsatt at bestemmelsene i denne forordning følges. 

21)  Det er viktig å fastsette et startpunkt i animalske 

biprodukters livssyklus som kravene i denne forordning 

får anvendelse fra. Når et produkt er blitt et animalsk 

biprodukt, bør det ikke komme inn i næringsmiddel-

kjeden igjen. Særlige vilkår gjelder for håndtering av 

visse råstoffer, for eksempel huder, som håndteres i 

virksomheter eller anlegg som samtidig inngår i både 

næringsmiddelkjeden og kjeden med animalske 

biprodukter. I slike tilfeller bør de nødvendige tiltak 

treffes ved hjelp av atskillelse for å redusere den mulige 

risikoen for næringsmiddelkjeden som kan oppstå på 

grunn av krysskontaminering. For andre virksomheter bør 

det fastsettes risikobaserte vilkår for å unngå kryss-

kontaminering, særlig ved å skille kjeden med animalske 

biprodukter fra næringsmiddelkjeden. 

22)  Av hensyn til rettssikkerheten og en egnet overvåking 

av mulig risiko, bør det fastsettes et sluttpunkt i 

produksjonskjeden for produkter som ikke lenger har 

  

(4) EUT L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(5) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1. 
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direkte betydning for tryggheten i fôrkjeden. For visse 

produkter som er omfattet av annet fellesskapsregelverk, 

bør et sluttpunkt fastsettes på produksjonsstadiet. 

Produkter som har nådd dette sluttpunktet, bør fritas fra 

kontroll i henhold til denne forordning. Særlig bør 

produkter etter sluttpunktet kunne bringes i omsetning 

uten restriksjoner i henhold til denne forordning og 

kunne håndteres og transporteres av driftsansvarlige 

som ikke er blitt godkjent eller registrert i henhold til 

denne forordning. 

23)  Det bør imidlertid være mulig å endre dette sluttpunktet, 

særlig dersom ny risiko oppstår. Ved forordning (EF) 

nr. 1774/2002 ble visse produkter unntatt fra forord-

ningens krav, blant annet guano, visse huder som har 

vært behandlet på en bestemt måte, for eksempel med 

garving, og visse jakttrofeer. I gjennomføringstiltakene 

som skal vedtas i henhold til denne forordning for 

produkter som for eksempel produkter av bearbeidet fett 

og sluttprodukter fra produksjonen av biodiesel, bør det 

fastsettes lignende unntak på egnede vilkår. 

24)  For å sikre et høyt nivå for vern av folkehelsen og 

dyrehelsen bør medlemsstatene fortsette å treffe de 

nødvendige tiltak for å hindre at animalske biprodukter 

sendes fra områder eller anlegg som er omfattet av 

restriksjoner, særlig ved utbrudd av en sykdom oppført i 

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(1). 

25)  Aktiviteter som berører animalske biprodukter og 

innebærer en betydelig risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen, bør bare utføres i virksomheter eller anlegg 

som på forhånd er godkjent for slike aktiviteter av 

vedkommende myndighet. Dette vilkåret bør særlig 

gjelde for foredlingsvirksomheter eller -anlegg og andre 

virksomheter eller anlegg som håndterer eller lagrer 

animalske biprodukter som har direkte betydning for 

tryggheten i fôrkjeden. Det bør være tillatt å håndtere 

animalske biprodukter av flere enn én kategori ved 

samme virksomhet eller anlegg, forutsatt at krysskontami-

nering unngås. Det bør videre være tillatt å endre disse 

vilkårene dersom mengden av materialet som skal 

disponeres og bearbeides, øker på grunn av et større 

sykdomsutbrudd, forutsatt at det sikres at midlertidig bruk 

på slike endrede vilkår ikke fører til spredning av 

sykdomsrisiko. 

26)  Slike godkjenninger bør imidlertid ikke være nødvendig 

for virksomheter eller anlegg som bearbeider eller 

håndterer visse sikre materialer, for eksempel produkter 

som er så bearbeidet at de ikke lenger innebærer en risiko 

for folkehelsen og dyrehelsen. Slike virksomheter eller 

anlegg bør registreres slik at det kan foretas offentlig 

  

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

kontroll av materialflyten og at sporbarheten sikres. 

Kravet om registrering bør gjelde også for driftsan-

svarlige som transporterer animalske biprodukter eller 

avledede produkter, med mindre de ikke lenger er 

gjenstand for kontroll ettersom det er fastsatt et sluttpunkt 

i kjeden. 

27)  Virksomheter eller anlegg bør godkjennes på grunnlag av 

opplysninger som er framlagt for vedkommende 

myndighet, og etter et besøk på stedet som viser at 

kravene i denne forordning til virksomhetens eller 

anleggets infrastruktur og utstyr vil bli oppfylt, slik at 

eventuell risiko for folkehelsen eller dyrehelsen som 

oppstår i denne prosessen, kan kontrolleres på egnet måte. 

Det bør være mulig å gi godkjenningen på visse vilkår 

slik at de driftsansvarlige kan bøte på eventuelle mangler 

før virksomheten eller anlegget får full godkjenning. 

28)  Det bør ikke kreves at virksomheter eller anlegg som 

utfører aktiviteter som allerede er godkjent i henhold til 

Fellesskapets regelverk for næringsmiddelhygiene, skal 

godkjennes eller registreres i henhold til denne forord-

ning, ettersom godkjenninger eller registreringer i 

henhold til dette fellesskapsregelverket allerede tar 

hensyn til målene i denne forordning. Virksomheter 

eller anlegg som har blitt godkjent eller registrert i 

henhold til hygieneregelverk, bør imidlertid være 

forpliktet til å oppfylle kravene i denne forordning og 

være gjenstand for offentlige kontroller som gjennom-

føres for å fastslå at kravene i denne forordning er 

oppfylt. 

29)  Animalske biprodukter og avledede produkter bør på 

grunnlag av risikovurderinger klassifiseres i tre 

kategorier ut fra hvilken grad av risiko de innebærer for 

folkehelsen og dyrehelsen. Animalske biprodukter og 

avledede produkter som innebærer høy risiko, bør bare 

brukes for formål utenfor fôrkjeden, men bruk av 

produkter som innebærer en lavere risiko, bør tillates 

under sikre forhold. 

30)  Vitenskapelige og teknologiske framskritt kan føre til 

utvikling av prosesser som fjerner eller reduserer risikoen 

for folkehelsen og dyrehelsen. Listene over animalske 

biprodukter i denne forordning bør kunne endres for å ta 

hensyn til slike framskritt. Før eventuelle endringer 

gjøres, og i samsvar med de allmenne prinsippene i 

Fellesskapets regelverk som har som mål å sikre et høyt 

nivå for vern av folkehelsen og dyrehelsen, bør en 

risikovurdering foretas av en egnet vitenskapelig 

institusjon, for eksempel EFSA, Det europeiske legemid-

delkontor eller Vitenskapskomiteen for forbruksvarer, 

avhengig av hvilken type animalsk biprodukt som skal 

vurderes. Det bør imidlertid være klart at når animalske 

biprodukter av ulike kategorier er blitt blandet, bør 

blandingen håndteres i samsvar med de standarder som er 

fastsatt for den delen av blandingen som tilhører 

kategorien med høyest risiko.  
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31)  På grunn av den høye risikoen for folkehelsen, bør 

animalske biprodukter som innebærer en risiko for 

overførbar spongiform encefalopati (TSE), særlig ikke 

brukes som fôr. Denne restriksjonen skal også gjelde for 

ville dyr som kan spre smittsom sykdom. Restriksjonen 

med hensyn til fôring med animalske biprodukter som 

innebærer TSE-risiko, bør ikke berøre anvendelsen av 

bestemmelsene om fôring i forordning (EF) nr. 999/2001. 

32)  Animalske biprodukter fra forsøksdyr som definert i 

direktiv 86/609/EØF, bør også utelukkes fra bruk i fôr på 

grunn av den mulige risikoen som slike animalske 

biprodukter innebærer. Medlemsstatene kan imidlertid 

tillate bruk av animalske biprodukter fra dyr som har vært 

anvendt i forsøk for å prøve nye tilsetningsstoffer i 

fôrvarer, i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om 

tilsetningsstoffer i fôrvarer(1). 

33)  Bruk av visse stoffer og produkter er ulovlig i henhold til 

rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en 

fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksi-

mumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse(2) og rådsdirektiv 

96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse 

stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt 

beta-agonister innenfor husdyrhold(3). I tillegg fastsettes i 

rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak 

som skal iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres 

restmengder i levende dyr og animalske produkter(4) 

ytterligere bestemmelser om kontroll av visse stoffer og 

deres restmengder i levende dyr og animalske produkter. I 

direktiv 96/23/EF fastsettes også bestemmelser som får 

anvendelse når det er påvist en forekomst av restmengder 

av godkjente stoffer eller forurensende stoffer som 

overstiger visse tillatte nivåer. For å sikre sammenheng i 

Fellesskapets regelverk bør produkter av animalsk 

opprinnelse der det påvises stoffer som er i strid med 

forordning (EØF) nr. 2377/90 og direktiv 96/22/EC og 

96/23/EF, klassifiseres som kategori 1- eller 2-materiale, 

alt etter hvilken risiko de innebærer for næringsmiddel- 

og fôrkjeden. 

34)  Det bør ikke være nødvendig å disponere husdyrgjødsel 

og mage- og tarminnhold, forutsatt at egnet behandling 

sikrer at sykdom ikke overføres ved spredning på jord. 

Animalske biprodukter fra dyr som har dødd i drifts-

enheten og dyr som er avlivet for å utrydde sykdommer, 

bør ikke brukes i fôrkjeden. Denne restriksjonen bør også 

gjelde tillatt import av animalske biprodukter til 

  

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

(2) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1. 

(3) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(4) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

Fellesskapet, dersom de ikke overholder Fellesskapets 

regelverk ved kontroll på Fellesskapets grensekontroll-

stasjon, og produkter som ikke oppfyller gjeldende krav 

ved kontroller foretatt i Fellesskapet. Manglende 

overholdelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon 

av samt reklamering for næringsmidler(5) og europapar-

laments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 

13. juli 2009 om omsetning av og bruk av fôrvarer(6)  

bør ikke føre til at produkter som framlegges for 

grensekontroll, utelukkes fra fôrkjeden. 

35)  Etter at forordning (EF) nr. 1774/2002 trådte i kraft, har 

den automatiske klassifiseringen av visse animalske 

biprodukter som kategori 2-materiale satt sterke 

begrensninger for deres bruksmuligheter, som ikke 

nødvendigvis står i forhold til den tilknyttede risikoen. 

Disse animalske biproduktene bør derfor omklassifiseres 

som kategori 3-materiale slik at de kan brukes fôr visse 

fôringsformål. Alle andre animalske biprodukter som ikke 

er oppført i noen av de tre kategoriene, bør fortsatt 

automatisk klassifiseres som kategori 2-materiale av 

forsiktighetshensyn, særlig for å styrke prinsippet om at 

slikt materiale generelt utelukkes fra fôrkjeden for andre 

produksjonsdyr enn pelsdyr. 

36)  Annet regelverk som har trådt i kraft etter vedtakelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 

om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse 

av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddel-

trygghet(7), nærmere bestemt europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om 

næringsmiddelhygiene(8), forordning (EF) nr. 853/2004, 

og europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til 

fôrvarehygiene(9), som utfylles av forordning (EF) 

nr. 1774/2002, pålegger driftsansvarlige for fôr- og 

næringsmiddelforetak hovedansvaret for å overholde 

fellesskapsregler som har som formål å verne folkehelsen 

og dyrehelsen. I henhold til dette regelverket bør 

driftsansvarlige som driver virksomhet som omfattes av 

denne forordning, også ha hovedansvaret for å sikre at 

forordningen overholdes. Denne forpliktelsen bør gjøres 

tydeligere, og det bør angis nærmere hvordan sporbarhet 

sikres, for eksempel gjennom atskilt innsamling og 

transport av animalske biprodukter. Eksisterende 

systemer som på annen måte sikrer sporbarhet for 

produkter som utelukkende er i omløp på nasjonalt plan, 

  

(5) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 

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

(7) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(8) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 1. 

(9) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1. 
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bør fortsatt anvendes dersom de gir tilsvarende 

opplysninger. Alt bør gjøres for å fremme bruk av 

elektronisk dokumentasjon og annen dokumentasjon i 

annen form enn på papir, forutsatt at full sporbarhet er 

sikret. 

37)  En ordning med egenkontroll er nødvendig for å sikre at 

kravene i denne forordning oppfylles i en virksomhet 

eller et anlegg. Ved offentlig kontroll bør vedkommende 

myndigheter ta hensyn til resultatene fra egenkontroller. 

Ved visse virksomheter eller anlegg bør egenkontroller 

foretas gjennom en ordning som bygger på prinsippene 

for fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP). 

HACCP-prinsippene bør bygge på erfaringen med 

gjennomføringen av dem i henhold til Fellesskapets 

regelverk for næringsmiddel- og fôrvarehygiene. I 

denne forbindelse kan nasjonale retningslinjer for god 

praksis være nyttige for å lette den praktiske gjennom-

føringen av HACCP-prinsippene og av andre sider ved 

denne forordning. 

38)  Animalske biprodukter bør brukes bare dersom  

risikoen for folkehelsen og dyrehelsen reduseres under 

bearbeidingen og omsetningen av avledede produkter 

som er framstilt på grunnlag av animalske biprodukter. 

Dersom dette ikke er mulig, bør de animalske 

biproduktene disponeres under sikre forhold. Tilgjen-

gelige bruksmuligheter for animalske biprodukter i de 

ulike kategoriene bør angis tydelig i samsvar med annet 

fellesskapsregelverk. Generelt bør bruksmulighetene for 

animalske biprodukter i en kategori med høyere risiko 

også gjelde for animalske biprodukter i en kategori med 

lavere risiko, med mindre særlige hensyn må tas på grunn 

av risikoen som er knyttet til visse animalske biprodukter. 

39)  Disponering av animalske biprodukter og avledede 

produkter bør skje i samsvar med miljølovgivning som 

gjelder deponering og avfallsforbrenning. For å sikre 

sammenheng skal avfallsforbrenning skje i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 

4. desember 2000 om forbrenning av avfall(1). Samfor-

brenning av avfall – enten som gjenvinning eller 

disponering – omfattes av lignende vilkår for godkjenning 

og drift som avfallsforbrenning, særlig med hensyn til 

grenseverdier for utslipp til atmosfæren, utslipp av 

spillvann og restmengder, kontroll og overvåking samt 

krav til måling. Direkte samforbrenning, uten forutgående 

bearbeiding, av materialer i alle tre kategorier bør derfor 

tillates. I tillegg bør det innføres særlige bestemmelser om 

godkjenning av avfallsforbrenningsanlegg med lav og 

høy kapasitet. 

40)  Bruk av animalske biprodukter eller avledede produkter 

som brensel i forbrenningsprosessen bør være tillatt, og 

bør ikke anses som disponering. En slik bruk bør 

  

(1) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91. 

imidlertid skje på vilkår som sikrer vern av folkehelsen 

og dyrehelsen samt oppfyllelse av de relevante 

miljøstandarder. 

41)  Ved denne forordning bør det gis mulighet for å fastsette 

parametrer for bearbeidingsmetoder med hensyn til tid, 

temperatur og trykk for animalske biprodukter, særlig for 

metodene som nå kalles metode 2-7 i henhold til 

forordning (EF) nr. 1774/2002. 

42)  Skall fra skalldyr der bløtvev eller kjøtt er fjernet, bør 

ikke være omfattet av denne forordning. På grunn av 

varierende praksis i Fellesskapet med hensyn til fjerning 

av slikt bløtvev eller kjøtt fra skall, bør det være mulig å 

bruke skall dersom ikke alt bløtvev eller kjøtt er fjernet, 

forutsatt at slik bruk ikke innebærer noen risiko for 

folkehelsen og dyrehelsen. Nasjonale retningslinjer for 

god praksis vil kunne bidra til å spre kunnskap om 

egnede vilkår for slik bruk. 

43)  Ettersom slike produkter innebærer en begrenset risiko 

for folkehelsen eller dyrehelsen, bør vedkommende 

myndighet kunne tillate bearbeiding og spredning på 

jord av biodynamiske preparater på grunnlag av kategori 

2- og 3-materiale, som nevnt i rådsforordning (EF) 

nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon 

og merking av økologiske produkter(2). 

44)  Ny teknologi under utvikling tilbyr gunstige metoder for 

energiproduksjon på grunnlag av animalske biprodukter 

eller for sikker disponering av slike produkter. Sikker 

disponering kan skje gjennom en kombinasjon av 

metoder for sikker inneslutting av animalske biprodukter 

på stedet og vedtatte metoder for disponering, gjennom en 

kombinasjon av godkjente prosessparametrer og nye 

standarder som er vurdert og anses som gunstige. For å ta 

hensyn til de vitenskapelige og teknologiske framskritt i 

denne forbindelse, bør slik teknologi godkjennes som 

alternativ metode for disponering eller bruk av animalske 

biprodukter i hele Fellesskapet. Dersom en enkeltperson 

har utviklet en teknologisk prosess, bør en søknad som er 

kontrollert av vedkommende myndighet undersøkes av 

EFSA før godkjenning gis, for å sikre at det foretas en 

vurdering av muligheten for å redusere risikoen under 

prosessen samt for å sikre ivaretakelse av enkeltpersoners 

rettigheter, herunder fortrolig behandling av forretnings-

opplysninger. For å gi søkerne råd bør det vedtas et 

standardformat for søknaden. Ettersom dette dokumentet 

bare skal være veiledende, bør det vedtas i samsvar med 

framgangsmåten med rådgivende komité i samarbeid med 

EFSA. 

45)  Det er hensiktsmessig å presisere hvilke krav som gjelder 

for omsetning av animalske biprodukter og avledede 

produkter beregnet på bruk som fôr, og for omsetning av 

  

(2) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 
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organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, for å sikre 

vern av næringsmiddel- og fôrkjeden. Bare kategori 3-

materiale bør brukes som fôr til andre produksjonsdyr enn 

pelsdyr. Gjødsel framstilt på grunnlag av animalske 

biprodukter kan påvirke tryggheten i næringsmiddel- og 

fôrkjeden. Når gjødsel er framstilt av kjøttbeinmel 

framstilt av kategori 2-materiale eller av bearbeidet 

animalsk protein, bør det tilsettes en bestanddel, for 

eksempel et uorganisk eller ufordøyelig stoff, for å hindre 

at det brukes direkte som fôr. En slik tilsetning bør ikke 

kreves dersom produktenes sammensetning eller 

emballasje, særlig for produkter som skal brukes av 

sluttforbruker, hindrer at produktet feilaktig brukes som 

fôr. Når bestanddelene fastsettes, bør det tas hensyn til 

ulike forhold knyttet til klimaet og jorden samt formålet 

med å bruke bestemte typer gjødsel. 

46)  Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1523/2007 av 11. desember 2007 om forbud mot 

markedsføring i og innførsel til og utførsel fra 

Fellesskapet av skinn fra hunder og katter samt produkter 

fra slike(1) ble det fastsatt et generelt forbud mot 

markedsføring og innførsel og utførsel av skinn fra katter 

og hunder samt produkter fra slike. Dette forbudet bør 

imidlertid ikke påvirke forpliktelsen i henhold til denne 

forordning til å disponere animalske biprodukter fra katter 

og hunder, herunder skinn. 

47)  For å fremme vitenskap, forskning og kunstnerisk 

virksomhet kan det være nødvendig å bruke animalske 

biprodukter eller avledede produkter av alle kategorier, og 

iblant i mindre mengder enn det som er i handel. For å 

gjøre det lettere å importere og bruke slike animalske 

biprodukter eller avledede produkter bør vedkommende 

myndighet kunne fastsette vilkårene for slike aktiviteter i 

hvert enkelt tilfelle. Det bør fastsettes harmoniserte vilkår 

for tilfeller der det kreves tiltak på fellesskapsplan. 

48)  Forordning (EF) nr. 1774/2002 inneholder nærmere 

bestemmelser som gjennom unntak tillater at dyr i 

zoologiske hager fôres med kategori 2- og 3-materiale. 

Lignende bestemmelser bør fastsettes i denne forordning, 

og fôring med visse typer kategori 1-materiale bør tillates 

og utfylles med muligheten for å fastsette nærmere 

bestemmelser om kontroll av all eventuell risiko som 

oppstår for folkehelsen eller dyrehelsen. 

49)  I henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 er det tillatt 

å fôre truede eller vernede arter av åtselfugler og andre 

arter som lever i sitt habitat, for å fremme biologisk 

mangfold. En slik fôringsrutine er et egnet redskap i 

bevaringen av slike arter, og bør fortsatt være tillatt i 

henhold til denne forordning, i samsvar med vilkår som 

fastsettes for å hindre spredning av sykdom. Samtidig 

  

(1) EUT L 343 av 27.12.2007, s. 1. 

bør det i gjennomføringstiltakene fastsettes helsevilkår 

som gjør det mulig å bruke slikt kategori 1-materiale 

som fôr i ordninger med ekstensivt beite, og som fôr til 

andre kjøttetende arter, for eksempel bjørner og ulver. 

Det er viktig at slike helsevilkår utformes idet det tas 

hensyn til de berørte artenes naturlige forbruksmønster 

og til Fellesskapets mål om å fremme biologisk 

mangfold, som nevnt i Kommisjonens melding 

av 22. mai 2006 med tittelen «Å stanse tapet av 

biologisk mangfold innen 2010 – og deretter». 

50)  Nedgraving og avfallsforbrenning av animalske biproduk-

ter, særlig av døde dyr, kan være berettiget i visse 

situasjoner, særlig i fjerntliggende områder eller ved 

sykdomsbekjempelse der det kreves rask disponering av 

dyr som er blitt avlivet for å bekjempe utbrudd av alvorlig 

smittsom sykdom. Særlig bør disponering på stedet være 

tillatt under særlige omstendigheter, ettersom den 

tilgjengelige destruksjons- eller avfallsforbrennings-

kapasiteten i en region eller en medlemsstat ellers vil 

kunne være en begrensende faktor ved bekjempelse av en 

sykdom. 

51)  Det nåværende unntaket for nedgraving og avfalls-

forbrenning av animalske biprodukter bør utvides til 

områder som i praksis er utilgjengelige eller som utgjør 

en risiko for helsen og sikkerheten til personalet som 

foretar innsamling. Erfaringene fra anvendelsen av 

forordning (EF) nr. 1774/2002 og fra naturkatastrofer 

som skogbranner og oversvømmelser i visse medlems-

stater har vist at disponering i form av nedgraving og 

avfallsforbrenning på stedet kan være berettiget for å 

sikre rask disponering av dyr og for å hindre spredning av 

sykdomsrisiko. Den samlede størrelsen på områder med 

status som fjerntliggende i en medlemsstat bør på 

grunnlag av erfaringene fra anvendelsen av forordning 

(EF) nr. 999/2001 begrenses for å sikre oppfyllelse av den 

allmenne forpliktelsen til å ha et egnet disponerings-

system som er i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordning. 

52)  Visse virksomheter eller anlegg som håndterer bare små 

mengder av animalske biprodukter som ikke utgjør en 

risiko for folkehelsen eller dyrehelsen, bør under offentlig 

tilsyn være tillatt for å disponere slike biprodukter på 

andre måter enn ved disponering i henhold til denne 

forordning. Kriteriene for slike ekstraordinære om-

stendigheter bør imidlertid fastsettes på fellesskapsplan 

for å sikre at de anvendes på en ensartet måte ut fra den 

faktiske situasjonen i visse sektorer samt tilgangen til 

andre disponeringssystemer i visse medlemsstater. 

53)  Hvilke tiltak som kan treffes av vedkommende 

myndighet bør fastsettes av hensyn til rettssikkerheten, 

særlig i forbindelse med midlertidig innstilling av eller 

permanent driftsforbud eller innføring av vilkår for å 
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sikre at denne forordning anvendes på riktig måte. Disse 

offentlige kontrollene bør gjennomføres innenfor 

rammen av flerårige kontrollplaner i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 

av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at 

fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmel-

sene om dyrs helse og velferd overholdes(1). 

54)  For å sikre at medlemsstatene kan kontrollere mengden 

av materiale som innføres til deres territorium for å bli 

disponert, bør vedkommende myndigheter tillate 

mottakelse av slikt materiale på sitt territorium. 

55)  Trykksterilisering og utfyllende vilkår for transport kan 

innføres for å sikre risikokontroll. For å sikre sporbarhet 

og samarbeid mellom vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene som kontrollerer sending av animalske 

biprodukter eller avledede produkter, bør TRACES-

systemet, som ble innført ved kommisjonsvedtak 

2004/292/EF(2), anvendes for å innhente opplysninger 

om sending av kategori 1- og 2-materiale og kjøtt-

beinmel eller animalsk fett framstilt av kategori 1- og 2-

materiale, og animalsk protein framstilt av kategori 3-

materiale. For materiale som vanligvis sendes i små 

mengder for å brukes i forbindelse med forskning, 

utdanning, kunst eller diagnostikk, bør det fastsettes 

særlige vilkår for å gjøre forflytning av slikt materiale 

innenfor Fellesskapet lettere. Bilaterale avtaler som gjør 

det lettere å kontrollere materiale som flyttes mellom 

medlemsstater som har felles grense, bør være tillatt 

under særlige omstendigheter. 

56)  For å gjøre det lettere å transportere forsendelser gjennom 

tredjestater som grenser til flere enn én medlemsstat, bør 

det innføres en særlig ordning for sending av forsendelser 

fra en medlemsstats territorium til en annen gjennom en 

tredjestats territorium, for å sikre særlig at forsendelser 

som kommer tilbake til Fellesskapets territorium, 

gjennomgår veterinærkontroll i samsvar med rådsdirektiv 

89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll 

ved handel innenfor Fellesskapet med sikte på gjennom-

føring av det indre marked(3). 

57)  For å sikre sammenheng i Fellesskapets regelverk er det 

nødvendig å redegjøre for forholdet mellom bestemmel-

sene i denne forordning og i Fellesskapets regelverk om 

avfall. Det bør særlig sikres sammenheng med forbudene 

mot eksport av avfall som er fastsatt i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 

om transport av avfall(4). For å hindre mulige 

  

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

(2) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63. 

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

(4) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

skadevirkninger for miljøet, bør det være forbudt å 

eksportere animalske biprodukter og avledede produkter 

med sikte på disponering ved avfallsforbrenning og på en 

fyllplass. Eksport av animalske biprodukter og avledede 

produkter for bruk i et biogass- eller komposteringsanlegg 

i en tredjestat bør også hindres dersom tredjestaten ikke er 

medlem av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og 

utvikling (OECD), for å hindre mulige negative miljø-

virkninger og risiko for folkehelsen og dyrehelsen. Ved 

anvendelse av bestemmelsene om unntak fra ekspor-

tforbudet er Kommisjonen forpliktet til fullt ut å 

overholde Basel-konvensjonen om kontroll av grense-

kryssende transport av og disponering av farlig avfall, 

som ble inngått på vegne av Fellesskapet ved rådsbe-

slutning 93/98/EØF(5), og endringen av denne konven-

sjonen som fastsatt i partskonferansens vedtak III/1, som 

ble godkjent på vegne av Fellesskapet ved rådsbeslutning 

97/640/EF(6) og gjennomført ved forordning (EF) 

nr. 1013/2006. 

58)  Videre bør det sikres at animalske biprodukter som er 

blandet eller forurenset med farlig avfall som er oppført 

i kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om 

erstatning av vedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste 

over avfall i henhold til artikkel 1 bokstav a) i råds-

direktiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF 

om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til 

artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig 

avfall(7), utelukkende importeres, eksporteres eller 

sendes mellom medlemsstatene i samsvar med foror-

dning (EF) nr. 1013/2006. Det er også nødvendig å 

fastsette bestemmelser om sending av slikt materiale 

innenfor en medlemsstat. 

59)  Kommisjonen bør kunne gjennomføre kontroller i 

medlemsstatene. Fellesskapskontroller i tredjestater bør 

gjennomføres i samsvar med forordning (EF) 

nr. 882/2004. 

60)  Import av animalske biprodukter og avledede produkter 

til Fellesskapet og transitt av slikt materiale bør skje i 

samsvar med bestemmelser som er minst like strenge som 

dem som anvendes i Fellesskapet. Alternativt kan 

bestemmelsene om animalske biprodukter og avledede 

produkter som gjelder i tredjestater, anerkjennes som 

likeverdige med bestemmelsene som er fastsatt i 

Fellesskapets regelverk. På grunn av den mulige risikoen 

som er knyttet til produkter beregnet på bruk utenfor 

fôrkjeden, bør det anvendes et begrenset sett med 

importbestemmelser for produkter som er beregnet på 

bruk utenfor fôrkjeden.  

  

(5) EFT L 39 av 16.2.1993, s. 1. 

(6) EFT L 272 av 4.10.1997, s. 45. 

(7) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. 
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61)  Fellesskapets regler for framstilling av avledede 

produkter beregnet på bruk i kosmetiske produkter, 

legemidler eller medisinsk utstyr utgjør et omfattende 

regelverk for omsetning av slike produkter: Rådsdirektiv 

76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlems-

statenes lovgivning om kosmetiske produkter(1), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF 

av 6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for legemidler(2), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om 

innføring av et fellesskapsregelverk for veterinær-

preparater(3), rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktive 

implanterbare medisinske innretninger(4), rådsdirektiv 

93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr(5) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 

27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk(6) (særdirektivene). Særdirektivene om 

kosmetiske produkter og medisinsk utstyr inneholder 

imidlertid ingen bestemmelser om vern mot risiko for 

dyrehelsen. I slike tilfeller bør denne forordning få 

anvendelse på slik risiko, og det bør kunne treffes 

vernetiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 178/2002. 

62)  Animalske biprodukter eller avledede produkter som 

leveres som materiale eller ingredienser til framstilling 

av slike avledede produkter, bør også være omfattet av 

kravene i særdirektivene i det omfang de inneholder 

bestemmelser om kontroll av risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen. Nevnte særdirektiver inneholder allerede 

bestemmelser om utgangsmateriale av animalsk opp-

rinnelse som kan brukes til framstilling av de nevnte 

avledede produktene, og fastsetter visse vilkår for å 

sikre vern av folkehelsen og dyrehelsen. I henhold til 

direktiv 76/768/EØF skal kategori 1- og 2-materiale 

ikke brukes som bestanddel i kosmetiske produkter, og 

produsentene forpliktes til å anvende god framstillings-

praksis. Ved kommisjonsdirektiv 2003/32/EF(7) 

innføres nærmere spesifikasjoner med hensyn til 

medisinsk utstyr som er framstilt av vev av animalsk 

opprinnelse. 

63)  Dersom disse vilkårene ennå ikke er fastsatt i sær-

direktivene eller dersom de ikke omfatter visse typer 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen, bør imidlertid 

denne forordning få anvendelse, og det bør kunne treffes 

vernetiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 178/2002. 

64)  Visse avledede produkter kommer ikke inn i fôrkjeden 

eller spres ikke på jord som er dekket med gress eller 

andre fôrvekster som beites av eller brukes som fôrvarer 

  

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. 

(2) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(3) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. 

(4) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

(5) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 

(6) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. 

(7) EUT L 105 av 26.4.2003, s. 18. 

til produksjonsdyr. Slike avledede produkter omfatter 

produkter til teknisk bruk, for eksempel behandlede 

huder til lærproduksjon, bearbeidet ull til tekstilindu-

strien, beinprodukter til lim og bearbeidet materiale til 

bruk i fôr til kjæledyr. Driftsansvarlige bør få omsette 

slike produkter, forutsatt at de enten er framstilt av 

råstoff som ikke krever behandling, eller at behand-

lingen eller sluttbruken av det behandlede materialet 

sikrer tilfredsstillende risikokontroll. 

65)  I en rekke medlemsstater er det påvist manglende 

overholdelse av bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 1774/2002. I tillegg til streng håndheving av disse 

bestemmelsene er det derfor også behov for strafferetts-

lige og andre sanksjoner overfor driftsansvarlige som ikke 

overholder disse bestemmelsene. Det er derfor nødvendig 

at medlemsstatene fastsetter regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelsene i denne forordning. 

66)  Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette 

hygieneregler og dyrehelseregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter for å hindre og 

redusere risiko for folkehelsen og dyrehelsen som følge 

av disse produktene, og særlig for å sikre tryggheten i 

næringsmiddel- og fôrkjeden, 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. 

67)  For å styrke rettssikkerheten og i lys av Kommisjonens 

allmenne mål om å forenkle Fellesskapets regelverk, bør 

et sammenhengende regelverk fastsettes i denne for-

ordning, idet det tas hensyn til bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 1774/2002 samt de erfaringer og 

framskritt som er gjort siden nevnte forordning trådte i 

kraft. Forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor 

oppheves og erstattes av denne forordning. 

68)  Tiltakene 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 tillagt Kommisjonen(8). 

69)  For å sikre sammenheng og klarhet i Fellesskapets 

regelverk bør de tekniske bestemmelsene om særskilte 

aktiviteter som gjelder animalske biprodukter, som nå er 

fastsatt i vedleggene til forordning (EF) nr. 1774/2002 og 

i gjennomføringstiltak som er vedtatt av Kommisjonen på 

  

(8) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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grunnlag av nevnte forordning(1), fastsettes i særskilte 

gjennomføringsrettsakter. Det bør gjennomføres samråd 

med og opplysningsarbeid overfor forbrukere og sosio-

økonomiske kretser som berøres av spørsmål knyttet til 

denne forordning, i samsvar med kommisjonsbeslutning 

2004/613/EF av 6. august 2004 om opprettelse av en 

rådgivende gruppe for næringsmiddelkjeden, dyrehelse 

og plantehelse(2). 

70)  Kommisjonen bør særlig tildeles myndighet til å vedta 

bestemmelser som endrer sluttpunktet i produksjons-

kjeden for visse avledede produkter og fastsetter et slikt 

sluttpunkt for visse andre avledede produkter, 

bestemmelser om alvorlige smittsomme sykdommer 

som innebærer at animalske biprodukter og avledede 

produkter ikke bør få sendes dersom disse sykdommene 

forekommer, og/eller vilkår for sending av slike 

produkter, tiltak som endrer klassifiseringen av 

animalske biprodukter og avledede produkter, tiltak for 

å begrense bruk og disponering av avledede produkter, 

tiltak som fastsetter vilkår for anvendelsen av visse 

unntak med hensyn til bruk, innsamling og disponering 

av animalske biprodukter og avledede produkter samt 

tiltak for godkjenning eller avvisning av en bestemt 

alternativ metode for bruk og disponering av animalske 

biprodukter og avledede produkter. 

71)  I tillegg bør Kommisjonen tildeles myndighet til å vedta 

nærmere bestemmelser om innsamling og transport av 

animalske biprodukter og avledede produkter, krav til 

infrastruktur, utstyr og hygiene for virksomheter eller 

anlegg som håndterer animalske biprodukter og avledede 

produkter, vilkår for og tekniske krav til håndtering av 

animalske biprodukter og avledede produkter, herunder 

hvilken dokumentasjon som skal framlegges med sikte på 

validering av slik behandling, vilkår for omsetning av 

animalske biprodukter og avledede produkter, krav 

knyttet til sikker sporing, sikker behandling og sikker 

sluttbruk, vilkår for import, transitt og eksport av 

animalske biprodukter og avledede produkter, nærmere 

bestemmelser om hvordan offentlige kontroller skal 

  

(1) Forordning (EF) nr. 811/2003 med hensyn til forbudet mot 

resirkulering innenfor samme art når det gjelder fisk, nedgraving 

og forbrenning av animalske biprodukter som avfall (EUT L 117 

av 13.5.2003, s. 14), vedtak 2003/322/EF om fôring av visse 

åtselfugler med kategori 1-materiale (EUT L 117 av 13.5.2003, 

s. 32), vedtak 2003/324/EF om unntak fra forbudet mot 

resirkulering innenfor samme art for pelsdyr (EUT L 117 av 

13.5.2003, s. 37), forordning (EF) nr. 92/2005 om framgangsmåten 

for disponering eller bruk (EUT L 19 av 21.1.2005, s. 27), 

forordning (EF) nr. 181/2006 om andre former for organisk gjødsel 

og jordforbedringsmidler enn husdyrgjødsel (EUT L 29 av 

2.2.2006, s. 31), forordning (EF) nr. 1192/2006 om lister over 

godkjente anlegg (EUT L 215 av 5.8.2006, s. 10), forordning (EF) 

nr. 2007/2006 om import og transitt av visse halvfabrikater 

framstilt av kategori 3-materiale (EUT L 379 av 28.12.2006, s. 98). 

(2) EUT L 275 av 25.8.2004, s. 17. 

gjennomføres, herunder bestemmelser om referanse-

metodene for mikrobiologiske analyser samt vilkår for 

kontroll av sending av visse animalske biprodukter og 

avledede produkter mellom medlemsstatene. Ettersom 

disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre 

ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, 

blant annet ved å utfylle den med nye ikke-grunnleggende 

bestemmelser, må de vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 

beslutning 1999/468/EF. 

72)  Av effektivitetshensyn bør de fristene som vanligvis 

gjelder for framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll, forkortes i forbindelse med vedtakelsen av 

tiltak for fastsettelse av vilkår for sending av animalske 

biprodukter fra driftsenheter, anlegg eller områder som 

er omfattet av restriksjoner. I hastetilfeller er det 

nødvendig å anvende framgangsmåten for hastebehand-

ling i artikkel 5a nr. 6 i beslutning 1999/468/EF for å 

vedta tiltak som endrer sluttpunktet i produksjonskjeden 

for visse produkter, 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVDELING I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

KAPITTEL I 

Felles bestemmelser 

Avsni t t  1  

Formål ,  v irkeo mråde  og  def ini sjoner  

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes bestemmelser om folkehelsen og 

dyrehelsen i forbindelse med animalske biprodukter og 

avledede produkter, for å hindre og redusere risiko for 

folkehelsen og dyrehelsen som følge av disse produktene, og 

særlig for å sikre tryggheten i næringsmiddel- og fôrkjeden. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på 

a)  animalske biprodukter og avledede produkter som  

ikke er beregnet på konsum i henhold til Fellesskapets 

regelverk, og  
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b)  følgende produkter som ifølge en beslutning tatt av en 

driftsansvarlig, som ikke kan endres, er beregnet på andre 

formål enn konsum: 

i)  produkter av animalsk opprinnelse som i henhold til 

Fellesskapets regelverk kan være beregnet på konsum, 

ii)  råstoffer til framstilling av produkter av animalsk 

opprinnelse. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på følgende 

animalske biprodukter: 

a)  hele kropper eller deler av ville dyr, med unntak av 

viltlevende vilt, som ikke mistenkes for å være angrepet 

eller påvirket av sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, med unntak av vanndyr som fanges 

for kommersielle formål,  

b)  hele kropper eller deler av viltlevende vilt som ikke er 

samlet inn etter felling i samsvar med god jaktpraksis, med 

forbehold for forordning (EF) nr. 853/2004, 

c)  animalske biprodukter fra viltlevende vilt og fra kjøtt fra 

viltlevende vilt nevnt i artikkel 1 nr. 3 bokstav e) i 

forordning (EF) nr. 853/2004, 

d)  oocytter, embryoer og sæd beregnet på avlsformål, 

e)  rå melk, råmelk og avledede produkter som framskaffes, 

oppbevares, disponeres eller brukes ved 

opprinnelsesenheten, 

f)  skall fra skalldyr der bløtvev eller kjøtt er fjernet, 

g)  kjøkken- og matavfall, unntatt når 

i)  det kommer fra transportmidler i internasjonal trafikk, 

ii)  det skal brukes som fôr, 

iii)  det er beregnet på bearbeiding med trykksterilisering, 

på bearbeiding med metoder nevnt i artikkel 15 nr. 1 

første ledd bokstav b) eller på omdanning til biogass 

eller kompostering, 

h)  uten at det påvirker Fellesskapets miljøregelverk, materiale 

fra fartøyer som overholder bestemmelsene i forordning 

(EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, som oppstår i 

forbindelse med deres fangstvirksomhet og disponeres i 

havet, med unntak av materiale som oppstår ved rensing 

om bord av fisk som viser tegn på sykdom, herunder 

parasitter, som kan overføres til mennesker, 

i)  rått fôr til kjæledyr fra detaljforretninger der oppdeling og 

lagring utelukkende forekommer med henblikk på direkte-

salg til forbrukeren på stedet, 

j)  rått fôr til kjæledyr fra dyr som er slaktet på opprinnelses-

enheten for forbruk i privat husholdning, og  

k)  ekskrementer og urin, med unntak av gjødsel og uminerali-

sert guano. 

3.  Denne forordning berører ikke Fellesskapets veterinær-

regelverk som har som formål å bekjempe og utrydde visse 

sykdommer. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1. «animalske biprodukter» hele kropper eller deler av dyr, 

produkter av animalsk opprinnelse eller andre produkter 

fra dyr, som ikke er beregnet på konsum, herunder 

oocytter, embryoer og sæd, 

2. «avledede produkter» produkter som er framstilt ved en 

eller flere behandlinger, omdanninger eller trinn i 

bearbeidingen av animalske biprodukter, 

3. «produkter av animalsk opprinnelse» produkter av 

animalsk opprinnelse som definert i nr. 8.1 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 853/2004, 

4. «skrott» skrott som definert i nr. 1.9 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 853/2004, 

5. «dyr» virvelløse dyr eller virveldyr, 

6. «produksjonsdyr» 

a)  alle dyr som holdes, oppfôres eller oppdrettes av 

mennesker og som brukes i produksjonen av 

næringsmidler, ull, pels, fjør, huder og skinn eller alle 

andre produkter fra dyr eller for andre landbruksformål, 

b)  dyr av hestefamilien, 

7. «vilt dyr» alle dyr som ikke holdes av mennesker, 

8. «kjæledyr» alle dyr av arter som mennesker vanligvis fôrer 

og holder, for andre formål enn konsum og oppdrett, 

9. «vanndyr» vanndyr som definert i artikkel 3 nr. 1 i 

direktiv 2006/88/EF, 

10. «vedkommende myndighet» den sentrale myndighet i en 

medlemsstat som har myndighet til å sikre oppfyllelse av 

kravene i denne forordning, eller enhver annen myndighet 

som denne myndigheten er delegert til; denne definisjonen 

omfatter også eventuelt den tilsvarende myndighet i en 

tredjestat, 

11. «driftsansvarlig» den fysiske eller juridiske personen som 

har faktisk kontroll over et animalsk biprodukt eller et 

avledet produkt, herunder transportører, forhandlere og 

brukere,  
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12. «bruker» den fysiske eller juridiske personen som bruker 

animalske biprodukter og avledede produkter for særlige 

fôringsformål, for forskningsformål eller for andre særskilte 

formål, 

13. «virksomhet» eller «anlegg» ethvert sted der det utøves en 

aktivitet som omfatter håndtering av animalske biprodukter 

eller avledede produkter, med unntak av fiskefartøyer, 

14. «bringe i omsetning» enhver virksomhet som har som 

formål å selge animalske biprodukter eller avledede 

produkter til en tredjemann i Fellesskapet, eller enhver 

annen form for levering mot betaling eller kostnadsfritt til 

en slik tredjemann, eller lagring med sikte på levering til 

en slik tredjemann, 

15. «transitt» forflytning gjennom Fellesskapet fra en 

tredjestats territorium til en annen tredjestats territorium, 

på annen måte enn med båt eller fly,  

16. «eksport» forflytning fra Fellesskapet til en tredjestat, 

17. «overførbar spongiform encefalopati (TSE)» alle typer 

spongiform encefalopati som definert i artikkel 3 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 999/2001, 

18. «spesifisert risikomateriale» spesifisert risikomateriale 

som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) 

nr. 999/2001, 

19. «trykksterilisering» bearbeiding av animalske biprodukter 

etter at partikkelstørrelsen er redusert til høyst 50 mm ved 

oppvarming til en kjernetemperatur på over 133 °C i 

minst 20 minutter uten avbrudd ved et absolutt trykk på 

minst 3 bar, 

20. «husdyrgjødsel» alle ekskrementer og/eller urin fra andre 

produksjonsdyr enn oppdrettsfisk, med eller uten strø, 

21. «godkjent fyllplass» en fyllplass som er omfattet av en 

tillatelse utstedt i henhold til direktiv 1999/31/EF, 

22. «organisk gjødsel» og «jordforbedringsmidler» materiale av 

animalsk opprinnelse som enten sammen eller hver for seg 

brukes til å opprettholde eller bedre plantenes nærings-

opptak og jordbunnens fysiske og kjemiske egenskaper og 

dens biologiske aktivitet; disse materialene kan bestå av 

husdyrgjødsel, umineralisert guano, mage- og tarminnhold, 

kompost og råtnerester, 

23. «fjerntliggende områder» områder der dyrebestanden er så 

liten og disponeringsvirksomhetene eller -anleggene er så 

langt unna, at de nødvendige ordningene for å samle inn og 

transportere animalske biprodukter ville være uforholds-

messig tyngende i forhold til disponering lokalt, 

24. «næringsmidler» næringsmidler som definert i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 178/2002, 

25. «fôr» eller «fôrvarer» fôr eller fôrvarer som definert i 

artikkel 3 nr. 4 i forordning (EF) nr. 178/2002, 

26. «sentrifuge- eller separatorslam» materiale innsamlet som 

et biprodukt etter rensing av rå melk og separering av 

skummet melk og fløte fra rå melk, 

27. «avfall» avfall som definert i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 

2008/98/EF. 

Avsni t t  2  

Forpl iktel ser  

Artikkel 4 

Startpunktet i produksjonskjeden og forpliktelser 

1.  Driftsledere skal når de framstiller animalske biprodukter 

eller avledede produkter som omfattes av denne forordning, 

umiddelbart identifisere produktene og sikre at de håndteres i 

samsvar med denne forordning (startpunkt). 

2.  Driftsansvarlige skal i foretak som er under deres kontroll, 

sikre at de krav i denne forordning som er relevante for deres 

aktiviteter, er oppfylt for animalske biprodukter og avledede 

produkter i alle ledd i kjeden av innsamling, transport, 

håndtering, behandling, omdanning, bearbeiding, lagring, 

omsetning, distribusjon, bruk og disponering.  

3.  Medlemsstatene skal overvåke og kontrollere at de 

relevante kravene i denne forordning er oppfylt av driftsan-

svarlige i hele kjeden av animalske biprodukter og avledede 

produkter som nevnt i nr. 2. For dette formål skal de opprettholde 

et system med offentlige kontroller i samsvar med relevante 

fellesskapsregler. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at det er opprettet et egnet 

system på deres territorium som sikrer at animalske biprodukter 

a)  innsamles, identifiseres og transporteres uten unødig 

opphold, og 

b)  håndteres, brukes eller disponeres i samsvar med denne 

forordning. 

5.  Medlemsstatene kan oppfylle sine forpliktelser i henhold 

til nr. 4 i samarbeid med andre medlemsstater eller tredjestater. 

Artikkel 5 

Sluttpunktet i produksjonskjeden 

1.  Avledede produkter nevnt i artikkel 33 som har nådd det 

leddet i produksjonen som kreves i de fellesskapsreglene som er 

omhandlet i nevnte artikkel, skal anses å ha nådd sluttpunktet i 

produksjonskjeden, der de ikke lenger skal være omfattet av 

kravene i denne forordning.  
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Disse avledede produktene kan deretter bringes i omsetning 

uten restriksjoner i henhold til denne forordning, og skal ikke 

lenger være gjenstand for offentlige kontroller i henhold til 

denne forordning. 

Sluttpunktet i produksjonskjeden kan endres 

a)  for produkter nevnt i artikkel 33 bokstav a)-d), dersom det 

er risiko for dyrehelsen, 

b)  for produkter nevnt i artikkel 33 bokstav e) og f), dersom 

det er risiko for folkehelsen eller dyrehelsen. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten 

med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 6. 

2.  For avledede produkter nevnt i artikkel 35 og 36 som ikke 

lenger utgjør en betydelig risiko for folkehelsen eller 

dyrehelsen, kan det fastsettes et sluttpunkt i produksjonskjeden, 

der de ikke lenger skal være omfattet av kravene i denne 

forordning. 

Disse avledede produktene kan deretter bringes i omsetning 

uten restriksjoner i henhold til denne forordning, og skal ikke 

lenger være gjenstand for offentlige kontroller i henhold til 

denne forordning. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 5. 

3.  Dersom det oppstår risiko for folkehelsen eller 

dyrehelsen, får artikkel 53 og 54 i forordning (EF) nr. 178/2002 

om nødtiltak tilsvarende anvendelse på de avledede produktene 

nevnt i artikkel 33 og 36 i denne forordning. 

Avsni t t  3  

Dyrehel seres tri ksjoner  

Artikkel 6 

Alminnelige dyrehelsehelserestriksjoner 

1.  Animalske biprodukter og avledede produkter fra 

mottakelige arter skal ikke sendes fra driftsenheter, virksomheter, 

anlegg eller områder som er underlagt restriksjoner 

a)  i henhold til Fellesskapets veterinærregelverk, eller 

b)  på grunn av forekomst av en alvorlig smittsom sykdom 

som er 

i)  oppført i vedlegg I til direktiv 92/119/EØF eller 

ii)  fastsatt i samsvar med annet ledd. 

Tiltakene nevnt i første ledd bokstav b) ii), som er utformet for 

å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle 

den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse når animalske biprodukter og 

avledede produkter sendes på vilkår som hindrer spredning av 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 5. 

Avsni t t  4  

Klass i f i sering  

Artikkel 7 

Klassifisering av animalske biprodukter og avledede 

produkter 

1.  Animalske biprodukter skal inndeles i særskilte kategorier 

som gjenspeiler det nivået av risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen som disse animalske biproduktene innebærer, i 

samsvar med listene i artikkel 8-10. 

2.  Avledede produkter skal være omfattet av bestemmelsene 

om den særskilte kategorien av animalske biprodukter som de 

er framstilt av, med mindre noe annet er angitt i denne 

forordning eller i gjennomføringstiltak for denne forordning, 

der det kan fastsettes nærmere vilkår for når avledede produkter 

ikke skal være omfattet av de reglene som er vedtatt av 

Kommisjonen. 

3.  Artikkel 8-10 kan endres for å ta hensyn til vitenskapelige 

framskritt når det gjelder vurderingen av risikonivået, forutsatt 

at framskrittene kan påvises på grunnlag av en risikovurdering 

foretatt av en egnet vitenskapelig institusjon. Imidlertid kan 

ingen animalske biprodukter som er oppført i nevnte artikler, 

fjernes fra listene; det kan bare gjøres endring i klassifiseringen 

eller tilføyes produkter. 

4.  Tiltakene nevnt i nr. 2 og 3, som er utformet for å endre 

ikke-vesentlige deler av denne forordning, blant annet ved å 

utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskrifts-

komité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4. 

Artikkel 8 

Kategori 1-materiale 

Kategori 1-materiale skal omfatte følgende animalske 

biprodukter: 

a)  hele kropper og alle kroppsdeler, herunder huder og skinn, 

fra følgende dyr: 

i)  dyr som er mistenkt for å være angrepet av TSE i 

samsvar med forordning (EF) nr. 999/2001, eller som 

forekomst av TSE er offisielt bekreftet hos, 

ii)  dyr som er avlivet som følge av tiltak for å utrydde 

TSE, 

iii)  andre dyr enn produksjonsdyr og ville dyr, herunder 

særlig kjæledyr, dyr i zoologisk hage og sirkusdyr,  
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iv)  forsøksdyr som definert i artikkel 2 bokstav d) i 

direktiv 86/609/EØF, med forbehold for artikkel 3 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, 

v)  ville dyr som er mistenkt for å være angrepet av 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

b)  følgende materiale: 

i)  spesifisert risikomateriale, 

ii)  hele kropper eller deler av døde dyr som inneholder 

spesifisert risikomateriale ved disponeringstidspunktet, 

c)  animalske biprodukter framstilt av dyr som har 

gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i 

direktiv 96/23/EF, 

d)  animalske biprodukter som inneholder restmengder av 

andre stoffer og miljøforurensende stoffer oppført i 

gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, forutsatt at 

disse restmengdene overskrider det tillatte nivået i henhold 

til Fellesskapets regelverk eller, dersom Fellesskapet 

mangler regelverk på dette området, nasjonal lovgivning, 

e)  animalske biprodukter som er samlet inn under behandling 

av spillvann som fastsatt i kravene i gjennomføringsregler 

vedtatt i henhold til artikkel 27 første ledd bokstav c): 

i)  fra virksomheter eller anlegg som bearbeider 

kategori 1-materiale, eller 

ii)  fra andre virksomheter eller anlegg der spesifisert 

risikomateriale fjernes, 

f)  kjøkken- og matavfall fra transportmidler i internasjonal 

trafikk, og 

g)  blandinger av kategori 1-materiale og enten kategori 2- 

eller kategori 3-materiale eller begge deler. 

Artikkel 9 

Kategori 2-materiale 

Kategori 2-materiale skal omfatte følgende animalske 

biprodukter: 

a)  husdyrgjødsel, umineralisert guano og mage- og tarm-

innhold, 

b)  animalske biprodukter som er samlet inn under behandling 

av spillvann som fastsatt i kravene i gjennomføringsregler 

vedtatt i henhold til artikkel 27 første ledd bokstav c): 

i)  fra virksomheter eller anlegg som bearbeider 

kategori 2-materiale, eller  

ii)  fra andre slakterier enn dem som omfattes av 

artikkel 8 bokstav e), 

c)  animalske biprodukter som inneholder restmengder av 

godkjente stoffer eller forurensende stoffer som overskrider 

de tillatte nivåene som nevnt i artikkel 15 nr. 3 i direktiv 

96/23/EF, 

d)  produkter av animalsk opprinnelse som er erklært uegnet til 

konsum på grunn av forekomst av fremmedlegemer i disse 

produktene, 

e)  produkter av animalsk opprinnelse unntatt kategori 1-

materiale, som 

i)  importeres eller innføres fra en tredjestat og ikke 

oppfyller bestemmelsene i Fellesskapets veterinær-

regelverk om import eller innføring til Fellesskapet, med 

mindre Fellesskapets regelverk tillater at de importeres 

eller innføres underlagt visse restriksjoner, eller at de 

sendes tilbake til tredjestaten, eller 

ii)  sendes til en annen medlemsstat og ikke oppfyller 

kravene som er fastsatt eller godkjent i Fellesskapets 

regelverk, med mindre de sendes tilbake med tillatelse 

fra vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten, 

f)  dyr og deler av dyr, med unntak av dyrene nevnt i artikkel 8 

eller 10, 

i)  som dør på annen måte enn ved slakting for konsum, 

herunder dyr som er avlivet for å bekjempe sykdom,  

ii)  fostre, 

iii)  oocytter, embryoer og sæd som ikke er beregnet på 

avlsformål, og 

iv)  fjørfe som er døde i egget, 

g)  blandinger av kategori 2- og kategori 3-materiale, 

h)  animalske biprodukter som ikke består av kategori 1- eller 

kategori 3-materiale. 

Artikkel 10 

Kategori 3-materiale 

Kategori 3-materiale skal omfatte følgende animalske 

biprodukter: 

a)  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg 

om vilt, skrotter og deler av felte dyr, og som i henhold til 

Fellesskapets regelverk er egnet til konsum, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,  
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b)  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et 

slakteri og ble ansett som egnet for slakting med sikte på 

konsum etter en ante mortem-kontroll, eller kropper og 

følgende deler av vilt som er felt med sikte på konsum i 

samsvar med Fellesskapets lovgivning: 

i)  skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres 

uegnet til konsum i henhold til Fellesskapets 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer 

som kan overføres til mennesker eller dyr, 

ii)  fjørfehoder, 

iii)  huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og 

spalting, horn og hover/klover, herunder falanger og 

karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, av  

— andre dyr enn drøvtyggere som må undersøkes for 

TSE, og 

— drøvtyggere som er blitt undersøkt med negativt 

resultat i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 999/2001, 

iv)  grisebuster, 

v)  fjør, 

c)  animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet 

på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 nr. 3 bokstav d) i 

forordning (EF) nr. 853/2004, som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

d)  blod fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres gjennom blod til mennesker eller dyr, fra 

følgende dyr som er slaktet på et slakteri etter at det er 

erklært som egnet til konsum som følge av en kontroll ante-

mortem i samsvar med Fellesskapets regelverk: 

i)  andre dyr enn drøvtyggere som må undersøkes for 

TSE, og 

ii)  drøvtyggere som er blitt undersøkt med negativt 

resultat i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 999/2001, 

e)  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter 

beregnet på konsum, herunder avfettede bein, fettgrever og 

sentrifuge- eller separatorslam i forbindelse med melkefor-

edling, 

f)  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som 

inneholder produkter av animalsk opprinnelse, som ikke 

lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller 

på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller 

andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker og 

dyr, 

g)  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller 

fôrvarer som inneholder produkter av animalsk opprinnelse 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på 

bruk som fôr av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil 

som ikke innebærer noen risiko for mennesker og dyr, 

h)  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover 

samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til 

mennesker eller dyr,  

i)  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som 

ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

j)  animalske biprodukter fra vanndyr fra virksomheter eller 

anlegg som framstiller produkter til konsum, 

k)  følgende materiale fra dyr som ikke viser tegn til 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet, 

i)  skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii)  følgende materiale fra landdyr: 

— biprodukter fra klekkerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle 

grunner, 

l)  virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i vann, 

unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr eller 

mennesker, 

m)  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og 

Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale som nevnt i 

artikkel 8 bokstav a) iii)-v) og kategori 2-materiale som 

nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g), 

n)  huder og skinn, hover og klover, fjør, ull, horn, hår og pels 

fra døde dyr, unntatt dyr nevnt i denne artikkel bokstav b), 

som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres 

gjennom dette produktet til mennesker eller dyr, 

o)  fettvev fra dyr som ikke viste noen tegn til sykdom som 

kan overføres gjennom dette materialet til mennesker eller 

dyr, og som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært 

som egnet til konsum som følge av en kontroll ante-mortem 

i samsvar med Fellesskapets regelverk, 

p)  kjøkken- og matavfall, med unntak av det som er nevnt i 

artikkel 8 bokstav f).  
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KAPITTEL II 

Disponering og bruk av animalske biprodukter og avledede 

produkter 

Avsni t t  1  

Bruksres tri ksjoner  

Artikkel 11 

Bruksrestriksjoner 

1.  Følgende typer bruk av animalske biprodukter og 

avledede produkter skal være forbudt: 

a)  fôring av landdyr av en bestemt art, med unntak av pelsdyr, 

med bearbeidet animalsk protein som kommer fra 

dyrekropper eller deler av dyr av samme art, 

b)  fôring av produksjonsdyr, med unntak av pelsdyr, med 

kjøkken- og matavfall eller fôrmidler som inneholder eller 

er framstilt av kjøkken- og matavfall, 

c)  fôring av produksjonsdyr med fôrvekster, enten ved direkte 

beiting eller ved fôring med høstede fôrvekster, fra jord der 

det er brukt organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, 

unntatt husdyrgjødsel, med mindre innhøstingen eller 

beitingen finner sted etter et tidsrom som sikrer egnet 

kontroll av risikoen for folkehelsen og dyrehelsen og som 

varer i minst 21 dager, og 

d)  fôring av oppdrettsfisk med bearbeidet animalsk protein 

som kommer fra kropper eller deler av oppdrettsfisk av 

samme art. 

2.  Det kan fastsettes tiltak med hensyn til følgende: 

a)  de undersøkelser og kontroller som skal gjennomføres for å 

sikre overholdelse av forbudene nevnt i nr. 1, herunder 

påvisningsmetoder og prøver som skal anvendes for å 

påvise forekomst av materiale fra bestemte arter og 

terskelverdier for ubetydelige mengder av bearbeidet 

animalsk protein som er nevnt i nr. 1 bokstav a) og d), 

forårsaket av utilsiktet og teknisk uunngåelig 

kontaminering, 

b)  vilkårene for fôring av pelsdyr med bearbeidet animalsk 

protein framstilt av kropper eller deler av dyr av samme art, 

og 

c)  vilkårene for fôring av produksjonsdyr med fôrvekster, 

enten ved direkte beiting eller ved fôring med høstede 

fôrvekster, fra jord der det er spredt organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler, særlig vilkårene for å endre 

tidsrommet nevnt i nr. 1 bokstav c). 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Avsni t t  2  

Disponer ing  og  bruk  

Artikkel 12 

Disponering og bruk av kategori 1-materiale 

Kategori 1-materiale skal 

a)  disponeres som avfall ved avfallsforbrenning 

i)  direkte uten forutgående bearbeiding, eller 

ii)  etter bearbeiding, med trykksterilisering dersom 

vedkommende myndighet krever det, og da skal det 

resulterende materialet merkes permanent, 

b)  dersom kategori 1-materialet er avfall, gjenvinnes eller 

disponeres ved samforbrenning 

i)  direkte uten forutgående bearbeiding, eller 

ii)  etter bearbeiding, ved trykksterilisering dersom 

vedkommende myndighet krever det, og da skal det 

resulterende materialet merkes permanent, 

c)  dersom det gjelder annet kategori 1-materiale enn det som 

er nevnt i artikkel 8 bokstav a) i) og ii), disponeres ved 

bearbeiding med trykksterilisering, og da skal det 

resulterende materialet merkes permanent og nedgraves på 

en godkjent fyllplass, 

d)  dersom det gjelder kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 

bokstav f), disponeres ved nedgraving på en godkjent 

fyllplass, 

e)  brukes som brensel i forbrenningsprosessen, med eller uten 

forutgående bearbeiding, eller 

f)  brukes til framstilling av avledede produkter nevnt i 

artikkel 33, 34 og 36 som bringes i omsetning i samsvar 

med nevnte artikler. 

Artikkel 13 

Disponering og bruk av kategori 2-materiale 

Kategori 2-materiale skal 

a)  disponeres som avfall ved avfallsforbrenning 

i)  direkte uten forutgående bearbeiding, eller 

ii)  etter bearbeiding, ved trykksterilisering dersom 

vedkommende myndighet krever det, og da skal det 

resulterende materialet merkes permanent,  
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b)  dersom kategori 2-materialet er avfall, gjenvinnes eller 

disponeres ved samforbrenning 

i)  direkte uten forutgående bearbeiding, eller 

ii)  etter bearbeiding, ved trykksterilisering dersom 

vedkommende myndighet krever det, og da skal det 

resulterende materialet merkes permanent, 

c)  disponeres på en godkjent fyllplass etter bearbeiding ved 

trykksterilisering, og da skal det resulterende materialet 

merkes permanent, 

d)  brukes til framstilling av organisk gjødsel og jordforbed-

ringsmidler som skal bringes i omsetning i samsvar med 

artikkel 32 etter bearbeiding ved trykksterilisering, der det er 

relevant, og da skal det resulterende materialet merkes 

permanent, 

e)  komposteres eller omdannes til biogass 

i)  etter bearbeiding med trykksterilisering, og da skal det 

resulterende materialet merkes permanent, eller 

ii)  med eller uten forutgående bearbeiding, når det gjelder 

husdyrgjødsel, fordøyelseskanalen og dens innhold, 

melk, melkebasert produkter, råmelk, egg og egg-

produkter som ifølge vedkommende myndighet ikke 

innebærer risiko for spredning av alvorlige smittsomme 

sykdommer, 

f)  spres på jord uten bearbeiding, når det gjelder husdyrgjødsel, 

mage- og tarminnhold som er atskilt fra fordøyelseskanalen, 

melk og melkebaserte produkter og råmelk som ifølge 

vedkommende myndighet ikke innebærer risiko for 

spredning av alvorlige smittsomme sykdommer, 

g)  når det gjelder materiale fra vanndyr, ensileres, komposteres 

eller omdannes til biogass, 

h)  brukes som brensel i forbrenningsprosessen, med eller uten 

forutgående bearbeiding, eller 

i)  brukes til framstilling av avledede produkter nevnt i 

artikkel 33, 34 og 36 som bringes i omsetning i samsvar 

med nevnte artikler. 

Artikkel 14 

Disponering og bruk av kategori 3-materiale 

Kategori 3-materiale skal 

a)  disponeres som avfall ved avfallsforbrenning, med eller 

uten forutgående bearbeiding, 

b)  dersom kategori 3-materialet er avfall, gjenvinnes eller 

disponeres ved samforbrenning, med eller uten bearbeiding, 

c)  disponeres på en godkjent fyllplass etter bearbeiding, 

d)  bearbeides, unntatt når det gjelder kategori 3-materiale som 

er endret gjennom nedbryting eller bedervelse slik at det 

utgjør en uakseptabel risiko for folkehelsen og dyrehelsen, 

og brukes 

i)  til framstilling av fôr til andre produksjonsdyr enn 

pelsdyr, som skal bringes i omsetning i samsvar med 

artikkel 31, unntatt når det gjelder materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav n)-p),  

ii)  til framstilling av fôr til pelsdyr, som skal bringes i 

omsetning i samsvar med artikkel 36, 

iii)  til framstilling av fôr til kjæledyr, som skal bringes i 

omsetning i samsvar med artikkel 35, eller 

iv)  til framstilling av organisk gjødsel og jordforbedrings-

midler som skal bringes i omsetning i samsvar med 

artikkel 32, 

e)  til framstilling av rått fôr til kjæledyr, som skal bringes i 

omsetning i samsvar med artikkel 35, 

f)  komposteres eller omdannes til biogass, 

g)  når det gjelder materiale fra vanndyr, ensileres, 

komposteres eller omdannes til biogass, 

h)  når det gjelder skall fra andre skalldyr enn dem som er 

nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav f), og eggeskall, brukes på 

vilkår fastsatt av vedkommende myndighet som hindrer at 

det oppstår risiko for folkehelsen og dyrehelsen, 

i)  brukes som brensel i forbrenningsprosessen, med eller uten 

forutgående bearbeiding, 

j)  brukes til framstilling av avledede produkter nevnt i 

artikkel 33, 34 og 36 som bringes i omsetning i samsvar 

med nevnte artikler, 

k)  når det gjelder kjøkken- og matavfall nevnt i artikkel 10 

bokstav p), bearbeides med trykksterilisering eller 

bearbeidingsmetoder nevnt i artikkel 15 nr. 1 første ledd 

bokstav b) eller komposteres eller omdannes til biogass, 

eller  

l)  spres på jord uten bearbeiding, når det gjelder rå melk, 

råmelk og avledede produkter som ifølge vedkommende 

myndighet ikke innebærer risiko for spredning av alvorlige 

smittsomme sykdommer gjennom disse produktene til 

mennesker eller dyr.  

Artikkel 15 

Gjennomføringstiltak 

1.  Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for dette avsnitt 

med hensyn til følgende: 

a)  særlige vilkår for håndtering om bord og disponering av 

materiale som framkommer ved rensing av fisk som viser 

tegn på sykdom, herunder parasitter, som kan overføres til 

mennesker,  
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b)  andre metoder for bearbeiding av animalske biprodukter 

enn trykksterilisering, særlig med hensyn til parametrene 

som skal anvendes for disse bearbeidingsmetodene, særlig 

tid, temperatur, trykk og partikkelstørrelse, 

c)  parametrene for omdanning av animalske biprodukter, 

herunder kjøkken- og matavfall, til biogass eller kompost, 

d)  vilkår for avfallsforbrenning og samforbrenning av 

animalske biprodukter og avledede produkter, 

e)  vilkår for forbrenning av animalske biprodukter og 

avledede produkter, 

f)  vilkår for framstilling og håndtering av animalske 

biprodukter nevnt i artikkel 10 bokstav c), 

g)  ensilering av materiale fra vanndyr, 

h)  permanent merking av animalske biprodukter, 

i)  spredning på jord av visse animalske biprodukter, organisk 

gjødsel og jordforbedringsmidler, 

j)  bruk av visse animalske biprodukter som fôr til produk-

sjonsdyr, og 

k)  hvilket nivå av risiko for folkehelsen eller dyrehelsen som 

anses som uakseptabelt med hensyn til visse typer materiale 

som nevnt i artikkel 14 bokstav d). 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

2.  Til det er vedtatt bestemmelser nevnt i  

a)  nr. 1 første ledd bokstav c), f) og g), kan medlemsstatene 

vedta eller beholde nasjonale bestemmelser om 

i)  framstilling og håndtering av animalske biprodukter 

nevnt i artikkel 10 bokstav c), 

ii)  omdanning av animalske biprodukter nevnt i artikkel 

10 bokstav p), og 

iii)  ensilering av materiale fra vanndyr, 

b)  nr. 1 første ledd bokstav a), kan animalske biprodukter som 

er nevnt der, disponeres i havet, med forbehold for 

Fellesskapets miljøregelverk. 

Avsni t t  3  

Unntak  

Artikkel 16 

Unntak 

Som unntak fra artikkel 12-14 kan animalske biprodukter 

a)  når det gjelder animalske biprodukter nevnt i artikkel 15 

nr. 1 første ledd bokstav a), håndteres og disponeres i 

samsvar med særlige vilkår fastsatt i henhold til nevnte 

bokstav, 

b)  brukes til forskning og andre særskilte formål i samsvar 

med artikkel 17, 

c)  når det gjelder animalske biprodukter nevnt i artikkel 18, 

brukes til særlige fôringsformål i samsvar med nevnte 

artikkel, 

d)  når det gjelder animalske biprodukter nevnt i artikkel 19, 

disponeres i samsvar med nevnte artikkel, 

e)  disponeres eller brukes i samsvar med alternative metoder 

som er godkjent i samsvar med artikkel 20, på grunnlag av 

parametrer som kan omfatte trykksterilisering eller andre 

krav i denne forordning eller dens gjennomføringstiltak, 

f)  når det gjelder kategori 2- og 3-materiale, med ved-

kommende myndighets tillatelse brukes til bearbeiding og 

spredning på jord av biodynamiske preparater som nevnt i 

artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 834/2007, 

g)  når det gjelder kategori 3-materiale, med vedkommende 

myndighets tillatelse brukes som fôr til kjæledyr, 

h)  når det gjelder animalske biprodukter, med unntak av 

kategori 1-materiale, som framkommer ved kirurgiske 

inngrep på levende dyr eller i forbindelse med at dyr fødes i 

driftsenheten, disponeres i driftsenheten dersom ved-

kommende myndighet har gitt tillatelse til det. 

Artikkel 17 

Forskning og andre særskilte formål 

1.  Vedkommende myndighet kan som unntak fra artikkel 12-

14 tillate bruk av animalske biprodukter og avledede produkter 

i forbindelse med utstillinger og kunstnerisk virksomhet, 

diagnostisering, undervisning og forskning på vilkår som sikrer 

at risikoen for folkehelsen og dyrehelsen kontrolleres. 

Slike vilkår skal omfatte 

a)  forbud mot at de animalske biproduktene eller avledede 

produkters senere brukes for andre formål, og  
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b)  en forpliktelse til å disponere de animalske biproduktene 

eller avledede produktene på en sikker måte, eller til å 

sende dem tilbake til opprinnelsesstedet, dersom det er 

relevant. 

2.  Når det gjelder risiko for folkehelsen og dyrehelse som 

krever vedtakelse av tiltak for hele Fellesskapets territorium, 

særlig dersom ny risiko oppstår, kan det fastsettes harmoniserte 

vilkår for import og bruk av de animalske biproduktene og 

avledede produktene nevnt i nr. 1. Vilkårene kan omfatte krav 

til lagring, pakking, identifisering, transport og disponering. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Artikkel 18 

Særlige fôringsformål 

1.  Vedkommende myndighet kan som unntak fra artikkel 13 

og 14 gi tillatelse til innsamling og bruk av kategori 2-

materiale, på vilkår som sikrer at risikoen for folkehelsen og 

dyrehelsen kontrolleres, dersom materialet kommer fra dyr som 

ikke er avlivet eller døde som følge av forekomst av eller 

mistanke om forekomst av en sykdom som kan overføres til 

mennesker eller dyr, samt av kategori 3-materiale til fôring av 

a)  dyr i zoologiske hager, 

b)  sirkusdyr, 

c)  andre krypdyr og rovfugler enn dyr i zoologiske hager eller 

sirkusdyr, 

d)  pelsdyr, 

e)  ville dyr, 

f)  hunder fra godkjente kenneler eller hundekobler, 

g)  hunder og katter i dyremottak, 

h)  fluelarver og mark til agn. 

2.  Vedkommende myndighet kan som unntak fra artikkel 12 

og i samsvar med vilkårene fastsatt i henhold til nr. 3 i denne 

artikkel gi tillatelse til 

a)  bruk av kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b) ii) 

og materiale fra dyr i zoologiske hager som fôr til dyr i 

zoologiske hager, og 

b)  bruk av kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b) ii) 

som fôr til truede eller vernede arter av åtselfugler og andre 

arter som lever i sitt habitat, for å fremme biologisk 

mangfold. 

3.  Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel 

med hensyn til følgende: 

a)  vilkår for når innsamling og bruk i henhold til nr. 1 kan 

tillates med hensyn til forflytning, lagring og bruk av 

kategori 2- og 3-materiale til fôring, herunder dersom ny 

risiko oppstår, og 

b)  vilkår for i visse tilfeller og som unntak fra forpliktelsen 

fastsatt i artikkel 21 nr. 1, å tillate bruk av kategori 1-

materiale til fôring som nevnt i nr. 2 i denne artikkel, 

herunder: 

i)  truede eller vernede arter av åtselfugler og andre arter i 

visse medlemsstater som kan fôres med slikt 

materiale, 

ii)  tiltak for å hindre risiko for folkehelsen og dyrehelsen. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Artikkel 19 

Innsamling, transport og disponering 

1.  Vedkommende myndighet kan som unntak fra artikkel 12-

14 og 21 tillate disponering 

a)  ved nedgraving av døde kjæledyr og dyr av hestefamilien, 

b)  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet eller på 

andre måter under offentlig tilsyn som hindrer overføring 

av risiko for folkehelsen og dyrehelsen, av kategori 1-

materiale nevnt i artikkel 8 bokstav a) v) og bokstav b) ii) 

og kategori 2- og 3-materiale i fjerntliggende områder, 

c)  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet eller på 

andre måter under offentlig tilsyn som hindrer overføring av 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen, av kategori 1-materiale 

nevnt i artikkel 8 bokstav b) ii) og kategori 2- og 3-materiale 

i områder som i praksis er utilgjengelige eller som bare vil 

være tilgjengelige under visse omstendigheter, på grunn av 

geografiske forhold, klimaforhold eller en naturkatastrofe, 

som utgjør en risiko for helsen og sikkerheten til personalet 

som foretar innsamling, eller der adgang ville kreve bruk av 

uforholdsmessig store innsamlingsressurser, 

d)  på andre måter enn ved avfallsforbrenning eller nedgraving 

på stedet under offentlig tilsyn, når det gjelder kategori 2- 

og 3-materiale som ikke utgjør en risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen, når materialmengden per uke ikke overstiger en 

bestemt mengde som er fastsatt i forhold til virksomhetens 

art og den dyrearten som de berørte animalske biproduktene 

kommer fra,  
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e)  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet på vilkår 

som hindrer overføring av risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen, av andre animalske biprodukter enn kategori 1-

materiale nevnt i artikkel 8 bokstav a) i) ved et utbrudd av 

en meldepliktig sykdom, dersom transport til nærmeste 

anlegg som er godkjent for bearbeiding eller disponering av 

de animalske biproduktene ville øke faren for spredning av 

helserisiko eller, ved et omfattende utbrudd av en epizooti, 

ville føre til manglende kapasitet ved slike anlegg, og 

f)  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet på vilkår 

som hindrer overføring av risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen, av bier og biprodukter fra biavl. 

2.  Dyrebestanden av en bestemt art i de fjerntliggende 

områdene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal ikke overstige en viss 

prosentdel av dyrebestanden av denne arten i den berørte 

medlemsstat. 

3.  Medlemsstatene skal for Kommisjonen gjøre tilgjengelig 

opplysninger om 

a)  hvilke områder de klassifiserer som fjerntliggende områder 

ved gjennomføringen av nr. 1 bokstav b), og grunnene til 

denne klassifiseringen, og ajourførte opplysninger om 

eventuelle endringer av denne klassifiseringen, og 

b)  hvordan de bruker tillatelsene omhandlet i nr. 1 bokstav c) 

og d) når det gjelder kategori 1- og 2-materiale. 

4.  Det skal fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel 

med hensyn til følgende: 

a)  vilkår som skal sikre kontroll av risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen ved avfallsforbrenning eller nedgraving på 

stedet, 

b)  den største tillatte prosentdelen av dyrebestanden i samsvar 

med nr. 2, 

c)  mengden av animalske biprodukter i forhold til aktivite-

tenes art og den dyrearten som de berørte animalske 

biproduktene kommer fra, i samsvar med nr. 1 bokstav 

d), og 

d)  listen over sykdommer nevnt i nr. 1 bokstav e). 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Avsni t t  4  

Al ternat ive metoder  

Artikkel 20 

Godkjenning av alternative metoder 

1.  Framgangsmåten for godkjenning av en alternativ metode 

for bruk eller disponering av animalske biprodukter eller 

avledede produkter kan innledes av Kommisjonen eller etter 

søknad fra en medlemsstat eller en berørt part, som kan 

representere flere berørte parter. 

2.  Berørte parter skal sende sine søknader til vedkommende 

myndighet i den medlemsstat der de har til hensikt å anvende 

den alternative metoden. 

Vedkommende myndighet skal innen en frist på to måneder fra 

en fullstendig søknad er mottatt, vurdere om søknaden er i 

samsvar med standardformatet for søknader nevnt i nr. 10. 

3.  Vedkommende myndighet skal oversende medlems-

statenes og berørte parters søknader sammen med en rapport 

om sin vurdering til Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (EFSA) og underrette Kommisjonen om dette. 

4.  Når Kommisjonen innleder framgangsmåten for 

godkjenning, skal den sende en rapport om sin vurdering til 

EFSA. 

5.  EFSA skal innen seks måneder etter mottakelsen av en 

fullstendig søknad vurdere om den framlagte metoden sikrer at 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen 

a)  kontrolleres på en måte som hindrer spredning før 

disponering i samsvar med denne forordning eller dens 

gjennomføringstiltak, eller 

b)  reduseres til et nivå som, for den relevante kategorien av 

animalske biprodukter, minst tilsvarer nivået som 

oppnåsmed bearbeidingsmetodene fastsatt i henhold til 

artikkel 15 nr. 1 første ledd bokstav b). 

EFSA skal avgi en uttalelse om den framlagte søknaden. 

6.  I behørig begrunnede tilfeller kan EFSA anmode søkerne 

om ytterligere opplysninger, og i så fall skal fristen fastsatt i 

nr. 5 forlenges. 

EFTA skal etter samråd med Kommisjonen eller søkeren 

fastsette en frist for å framlegge disse opplysningene til EFTA, 

og skal underrette Kommisjonen og søkeren, etter det som er 

relevant, om hvor lang forlengelse av fristen som kreves. 

7.  Når søkere ønsker å oversende ytterligere opplysninger på 

eget initiativ, skal de sende det direkte til EFSA. 

I så fall skal fristen fastsatt i nr. 5 ikke forlenges. 

8.  EFSA skal oversende sin uttalelse til Kommisjonen, 

søkeren og den berørte myndighet i den berørte medlemsstat. 

9.  Innen tre måneder etter mottakelsen av EFSAs uttalelse, 

og idet det tas hensyn til denne uttalelsen, skal Kommisjonen 

underrette søkeren om det foreslåtte tiltaket som skal vedtas i 

samsvar med nr. 11. 

10.  Et standardformat for søknader om anvendelse av 

alternative metoder skal vedtas etter framgangsmåten med 

rådgivende komité fastsatt i artikkel 52 nr. 2.  
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11.  Etter at uttalelsen fra EFSA er mottatt, skal følgende 

vedtas: 

a)  enten et tiltak som innebærer godkjenning av en alternativ 

metode for bruk eller disponering av animalske biprodukter 

eller avledede produkter, eller 

b)  et tiltak som innebærer at en slik alternativ metode ikke 

godkjennes. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

AVDELING II 

DRIFTSANSVARLIGES FORPLIKTELSER 

KAPITTEL I 

Alminnelige forpliktelser 

Avsni t t  1  

Innsa mling ,  transport  og  sporbarhet  

Artikkel 21 

Innsamling og identifisering med hensyn til kategori og 

transport 

1.  Driftsansvarlige skal innsamle, identifisere og transportere 

animalske biprodukter uten unødig opphold på vilkår som hindrer 

at det oppstår risiko for folkehelsen og dyrehelsen. 

2.  Driftsansvarlige skal sikre at animalske biprodukter og 

avledede produkter under transport følges av et handels-

dokument, eller dersom denne forordning eller et tiltak vedtatt i 

samsvar med nr. 6 krever det, et hygienesertifikat. 

Som unntak fra første ledd kan vedkommende myndighet tillate 

transport av husdyrgjødsel mellom to steder på samme 

driftsenhet, eller mellom driftsenheter og brukere av 

husdyrgjødsel i samme medlemsstat, uten et handelsdokument 

eller hygienesertifikat. 

3.  Handelsdokumenter og hygienesertifikater som følger 

animalske biprodukter eller avledede produkter under transport, 

skal minst inneholde opplysninger om produktenes opprinnelse, 

bestemmelsessted og mengde, og en beskrivelse av de animalske 

biproduktene eller avledede produktene og merkingen av dem, 

når slik merking kreves i henhold til denne forordning. 

For animalske biprodukter og avledede produkter som 

transporteres innenfor en medlemsstats territorium, kan 

imidlertid vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat 

tillate at opplysningene nevnt i første ledd overføres ved hjelp 

av et alternativt system. 

4.  Driftsansvarlige skal innsamle, transportere og disponere 

kjøkken- og matavfall i kategori 3, i samsvar med nasjonale 

tiltak omhandlet i artikkel 13 i direktiv 2008/98/EF. 

5.  Følgende skal fastsettes etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3: 

a)  maler for handelsdokumenter som skal følge animalske 

biprodukter under transport, og 

b)  maler for hygienesertifikater og vilkår for hvordan disse 

skal følge animalske biprodukter og avledede produkter 

under transport.  

6.  Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel 

med hensyn til følgende: 

a)  tilfeller der det kreves et hygienesertifikat i lys av den 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen som visse avledede 

produkter utgjør, 

b)  tilfeller der avledede produkter som unntak fra nr. 2 første 

ledd kan transporteres uten handelsdokumenter eller 

hygienesertifikater nevnt der, i lys av den lave risikoen som 

visse animalske biprodukter eller avledede produkter utgjør 

for folkehelsen og dyrehelsen, 

c)  krav om identifisering, herunder merking, og om atskillelse 

av ulike kategorier av animalske biprodukter under 

transport, og 

d)  vilkår for å hindre at risiko for folkehelsen og dyrehelsen 

oppstår under innsamling og transport av animalske 

biprodukter, herunder vilkår for sikker transport av disse 

produktene når det gjelder beholdere, kjøretøyer og 

emballasje. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Artikkel 22 

Sporbarhet 

1.  Driftsansvarlige som sender, transporterer eller mottar 

animalske biprodukter eller avledede produkter, skal føre register 

over forsendelsene og de tilhørende handelsdokumentene eller 

hygienesertifikatene. 

Første ledd får imidlertid ikke anvendelse når en tillatelse til å 

transportere animalske biprodukter eller avledede produkter uten 

handelsdokumenter eller hygienesertifikater er gitt i samsvar med 

artikkel 21 nr. 2 annet ledd eller med gjennomføringstiltak vedtatt 

i henhold til artikkel 21 nr. 6 bokstav b).  
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2.  De driftsansvarlige nevnt i nr. 1 skal ha innført systemer 

og framgangsmåter for å identifisere 

a)  de andre driftsansvarlige som deres animalske biprodukter 

eller avledede produkter er levert til, og 

b)  de driftsansvarlige som de har fått leveringer fra. 

Disse opplysningene skal stilles til rådighet for vedkommende 

myndighet på anmodning. 

3.  Gjennomføringstiltak for denne artikkel kan vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3, 

og særlig med hensyn til 

a)  opplysningene som skal stilles til rådighet for ved-

kommende myndigheter, 

b)  hvor lenge disse opplysningene skal oppbevares. 

Avsni t t  2  

Regi strering  og  godkjenn ing  

Artikkel 23 

Registrering av driftsansvarlige, virksomheter eller anlegg 

1.  For registreringsformål skal driftsansvarlige 

a)  før de innleder sin virksomhet, underrette vedkommende 

myndighet om alle virksomheter eller anlegg som de har 

kontroll over og som deltar i framstilling, transport, 

håndtering, bearbeiding, lagring, omsetning, distribusjon, 

bruk eller disponering av animalske biprodukter eller 

avledede produkter, 

b)  oversende vedkommende myndigheter opplysninger om 

i)  hvilken kategori av animalske biprodukter eller 

avledede produkter som de har kontroll over, 

ii)  hvilken type virksomhet som utøves med animalske 

biprodukter eller avledede produkter som utgangsma-

teriale. 

2.  Driftsansvarlige skal oversende vedkommende myndighet 

ajourførte opplysninger om alle virksomheter eller anlegg som 

de har kontroll over i henhold til nr. 1 bokstav a), herunder 

enhver vesentlig endring i aktivitetene, for eksempel 

nedleggelse av en eksisterende virksomhet eller et eksisterende 

anlegg. 

3.  Nærmere regler for registrering i henhold til nr. 1 kan 

vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 52 nr. 3. 

4.  Som unntak fra nr. 1 skal framstilling av animalske 

biprodukter i virksomhet som allerede er godkjent eller 

registrert i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 eller 

forordning (EF) nr. 853/2004, ikke anses som virksomhet som 

må meldes for registrering, og dette skal også gjelde for 

aktiviteter i virksomheter eller anlegg som allerede er godkjent i 

samsvar med artikkel 24 i denne forordning. 

Samme unntak skal gjelde for aktiviteter som utelukkende 

innebærer framstilling av animalske biprodukter på stedet og 

gjennomføres i driftsenheter eller andre steder der dyr holdes, 

oppdrettes eller stelles. 

Artikkel 24 

Godkjenning av virksomheter eller anlegg 

1.  Driftsansvarlige skal sikre at virksomheter eller anlegg 

som de har kontroll over, godkjennes av vedkommende 

myndighet når en av følgende aktiviteter gjennomføres i 

virksomheten eller anlegget:  

a)  bearbeiding av animalske biprodukter med trykksterilisering, 

med bearbeidingsmetoder nevnt i artikkel 15 nr. 1 første ledd 

bokstav b) eller med alternative metoder som er godkjent i 

samsvar med artikkel 20, 

b)  disponering som avfall ved avfallsforbrenning, av 

animalske biprodukter og avledede produkter, med unntak 

av virksomheter eller anlegg med driftstillatelse i henhold 

til direktiv 2000/76/EF, 

c)  disponering eller gjenvinning av animalske biprodukter og 

avledede produkter ved samforbrenning, dersom de er 

avfall, med unntak av virksomheter og anlegg med 

driftstillatelse i henhold til direktiv 2000/76/EF, 

d)  bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som 

brensel i forbrenningsprosessen, 

e)  framstilling av fôr til kjæledyr, 

f)  framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, 

g)  omdanning av animalske biprodukter og/eller avledede 

produkter til biogass eller kompost, 

h)  håndtering av animalske biprodukter etter at de er samlet 

inn, ved hjelp av aktiviteter som sortering, skjæring, 

kjøling, frysing, salting, fjerning av huder og skinn eller av 

særskilt risikomateriale, 

i)  lagring av animalske biprodukter, 

j)  lagring av avledede produkter som er beregnet på 

i)  disponering på fyllplass eller ved avfallsforbrenning, 

eller beregnet på gjenvinning eller disponering ved 

samforbrenning, 

ii)  brukes som brensel i forbrenningsprosessen, 

iii)  brukes som fôr, med unntak av virksomheter eller 

anlegg som er godkjent eller registrert i samsvar med 

forordning (EF) nr. 183/2005, 

iv)  brukes som organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, 

med unntak av lagring på et sted der de skal brukes 

direkte.  
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2.  I godkjenningen nevnt i nr. 1 skal det angis om virk-

somheten eller anlegget er godkjent for aktiviteter med animalske 

biprodukter og/eller avledede produkter som 

a)  tilhører en bestemt kategori nevnt i artikkel 8, 9 eller 10, 

eller 

b)  tilhører flere enn én kategori nevnt i artikkel 8, 9 eller 10, 

med angivelse av om disse aktivitetene gjennomføres 

i)  permanent under forhold med streng atskillelse som 

hindrer risiko for folkehelsen og dyrehelsen, eller 

ii)  midlertidig under forhold som hindrer kontaminering, 

for å bøte på manglende kapasitet for slike produkter 

på grunn av 

— et omfattende utbrudd av en epizooti, eller 

— andre ekstraordinære og uforutsette om-

stendigheter. 

Artikkel 25 

Allmenne hygieneregler 

1.  Driftsansvarlige skal sikre at virksomheter eller anlegg 

som de har kontroll over og som gjennomfører aktivitetene 

nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a) og h), 

a)  er utformet på en måte som muliggjør effektiv rengjøring og 

desinfisering, og eventuelt at gulv er utformet slik at væske 

er lett å lede bort, 

b)  har tilgang til egnede innretninger for å opprettholde egnet 

personlig hygiene, som toaletter, garderober og vaske-

servanter for ansatte, 

c)  er utstyrt med egnede innretninger for vern mot skadedyr, 

som insekter, gnagere og fugler, 

d)  holder innretninger og utstyr i god stand og sikrer at 

måleutstyr kalibreres regelmessig, og 

e)  har innført egnede ordninger for rengjøring og desinfisering 

av beholdere og kjøretøyer for å unngå risiko for kontami-

nering. 

2.  Alle personer som arbeider på virksomheten eller anlegget 

nevnt i nr. 1, skal ha på seg egnede og rene klær, og om 

nødvendig vernetøy. 

Dersom det er relevant i en virksomhet eller et anlegg, skal 

a)  personer som arbeider i den urene avdelingen, ikke ha 

adgang til den rene avdelingen med mindre de skifter 

arbeidstøy og skifter eller desinfiserer skotøy, 

b)  utstyr og redskaper ikke overføres fra den urene avdelingen 

til den rene, med mindre de først er rengjort og desinfisert, 

c)  den driftsansvarlige fastsette en rutine for personers 

bevegelser for å kontrollere disse bevegelsene, og beskrive 

hvordan fotbad og desinfisering av hjul gjennomføres på 

riktig måte. 

3.  I virksomheter eller anlegg som gjennomfører aktivitetene 

nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav a), skal 

a)  animalske biprodukter håndteres på en slik måte at risiko 

for kontaminering unngås, 

b)  animalske biprodukter bearbeides så snart som mulig. Etter 

bearbeiding skal avledede produkter håndteres og lagres på 

en slik måte at risiko for kontaminering unngås, 

c)  der det er relevant, alle deler av animalske biprodukter og 

avledede produkter i forbindelse med bearbeiding av disse, 

behandles ved en bestemt temperatur i et bestemt tidsrom, 

og risiko for rekontaminering skal unngås, 

d)  de driftsansvarlige regelmessig kontrollere de anvendte 

parametrene, særlig temperatur, trykk, tid og partikkel-

størrelse, om nødvendig ved å bruke automatiske 

innretninger, 

e)  det fastsettes rengjøringsrutiner for alle deler av virk-

somhetene eller anleggene, og disse skal dokumenteres. 

Artikkel 26 

Håndtering av animalske biprodukter i 

næringsmiddelforetak 

1.  Behandling, bearbeiding eller lagring av animalske 

biprodukter i virksomheter eller anlegg som er godkjent eller 

registrert i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004 

eller i samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 852/2004, 

skal skje under forhold som hindrer krysskontaminering og, ved 

behov, i en egen del av virksomheten eller anlegget. 

2.  Råstoffer til framstilling av gelatin og kollagen som ikke 

er beregnet på konsum, kan lagres, behandles eller bearbeides i 

virksomheter som er særskilt godkjent i henhold til avsnitt XIV 

kapittel I nr. 5 og avsnitt XV kapittel I nr. 5 i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 853/2004, forutsatt at overføring av 

sykdomsrisiko hindres ved at slike råstoffer atskilles fra 

råstoffene til framstilling av produkter av animalsk opprinnelse. 

3.  Nr. 1 og 2 får anvendelse uten at det berører mer spesifikke 

krav som er fastsatt i Fellesskapets veterinærregelverk. 

Artikkel 27 

Gjennomføringstiltak 

Det skal fastsettes gjennomføringstiltak for dette avsnitt og 

avsnitt 1 i dette kapittel med hensyn til følgende: 

a)  hvilke krav til infrastruktur og utstyr som skal gjelde i 

virksomheter eller anlegg,  
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b)  hvilke hygienekrav som skal gjelde for alle typer håndtering 

av animalske biprodukter og avledede produkter, herunder 

tiltak for å endre hygienekrav til virksomheter og anlegg 

nevnt i artikkel 25 nr. 1, 

c)  vilkår for og tekniske krav til håndtering, behandling, 

omdanning, bearbeiding og lagring av animalske biprodukter 

eller avledede produkter samt vilkår for behandling av 

spillvann, 

d)  hvilken dokumentasjon som den driftsansvarlige skal 

framlegge med sikte på validering av behandlingen, 

omdanningen og bearbeidingen av animalske biprodukter 

eller avledede produkter, når det gjelder evnen til å unngå at 

det oppstår risiko for folkehelsen og dyrehelsen i forbindelse 

med disse aktivitetene, 

e)  vilkår for håndtering av animalske biprodukter eller 

avledede produkter fra flere enn én kategori nevnt i 

artikkel 8-10 i samme virksomhet eller anlegg 

i)  dersom disse aktivitetene foregår atskilt, 

ii)  dersom disse aktivitetene foregår midlertidig under 

visse omstendigheter, 

f)  vilkår for å unngå krysskontaminering når animalske 

biprodukter lagres, behandles eller bearbeides i en egen del 

av en virksomhet eller et anlegg nevnt i artikkel 26, 

g)  standardparametrer for omdanning av biogass- og 

komposteringsanlegg, 

h)  hvilke krav som gjelder for avfallsforbrenning eller 

samforbrenning i anlegg med høy og lav kapasitet, som 

nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav b) og c), og 

i)  hvilke krav som gjelder for forbrenning av animalske 

biprodukter og avledede produkter som nevnt i artikkel 24 

nr. 1 bokstav d). 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Avsni t t  3  

Egenkontrol l ,  fareanaly se og  kri t i ske  

kontrol lpunkter  

Artikkel 28 

Egenkontroll 

Driftsansvarlige skal innføre, gjennomføre og opprettholde 

egenkontroll i sine virksomheter eller anlegg for å overvåke 

overholdelsen av denne forordning. De skal sikre at animalske 

biprodukter eller avledede produkter som mistenkes eller anses 

for ikke å være i samsvar med denne forordning, ikke forlater 

virksomheten eller anlegget, med mindre de skal disponeres. 

Artikkel 29 

Fareanalyse og kritiske kontrollpunkter 

1.  Driftsansvarlige som utfører en av følgende virksomheter 

skal innføre, gjennomføre og opprettholde en eller flere 

permanente skriftlige framgangsmåter på grunnlag av 

prinsippene for fareanalyse og kritiske kontrollpunkter 

(HACCP) for følgende: 

a)  bearbeiding av animalske biprodukter, 

b)  omdanning av animalske biprodukter til biogass og 

kompost, 

c)  håndtering og lagring av flere enn én kategori av animalske 

biprodukter eller avledede produkter i samme virksomhet 

eller anlegg, 

d)  framstilling av fôr til kjæledyr. 

2.  Driftsansvarlige som angitt i nr. 1 skal særlig 

a)  identifisere alle farer som må hindres, fjernes eller 

reduseres til et akseptabelt nivå, 

b)  identifisere de kritiske kontrollpunktene på det eller de 

trinn der kontroll er viktig for å hindre eller fjerne en fare 

eller redusere den til et akseptabelt nivå, 

c)  fastsette kritiske grenser for kritiske kontrollpunkter som 

skiller det som kan aksepteres, fra det som ikke kan 

aksepteres, for å hindre, fjerne eller redusere identifiserte 

farer, 

d)  fastsette og gjennomføre effektive framgangsmåter for 

overvåking av kritiske kontrollpunkter, 

e)  fastsette korrigerende tiltak når overvåkingen viser at et 

kritisk kontrollpunkt ikke er under kontroll, 

f)  innføre framgangsmåter for å verifisere at tiltakene som 

beskrives i bokstav a)-e), er fullstendige og fungerer 

effektivt. Verifisering skal utføres regelmessig, 

g)  innføre dokumenter og registrering som er tilpasset 

foretakets art og størrelse, for å vise at tiltakene som 

beskrives i bokstav a)-f), anvendes effektivt. 

3.  Når det gjøres endringer i produktet, prosessen eller et av 

trinnene i produksjonen, bearbeidingen, lagringen og 

distribusjonen, skal driftsansvarlige gjennomgå framgangsmåtene 

på nytt og foreta de nødvendige endringer. 

4.  Tiltak for å lette gjennomføringen av denne artikkel kan 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 52 nr. 3.  
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Artikkel 30 

Nasjonale retningslinjer for god praksis 

1.  Ved behov skal vedkommende myndigheter fremme 

utvikling, spredning og frivillig bruk av nasjonale retningslinjer 

for god praksis, særlig når det gjelder anvendelsen av HACCP-

prinsippene nevnt i artikkel 29. Driftsansvarlige kan bruke disse 

retningslinjene på frivillig grunnlag. 

2.  Vedkommende myndighet skal vurdere nasjonale 

retningslinjer for å sikre at 

a)  de er utarbeidet i samråd med representanter fra de partene 

hvis interesser kan bli betydelig berørt, og at de er formidlet 

til de sektorene de gjelder for, og 

b)  innholdet i dem er praktisk gjennomførbart i de sektorene 

de gjelder for. 

KAPITTEL II 

Omsetning 

Avsni t t  1  

Ani malske  biprodukte r og  avledede produkter 

t i l  bruk i  fôr  t i l  andre produksjonsdy r enn 

pelsdy r  

Artikkel 31 

Omsetning 

1.  Animalske biprodukter og avledede produkter som er 

beregnet på bruk i fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr, kan 

bringes i omsetning bare dersom 

a)  de utgjør eller er framstilt av annet kategori 3-materiale enn 

materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n)-p), 

b)  de er samlet inn eller bearbeidet i samsvar med vilkårene 

for trykksterilisering eller andre vilkår for å hindre at det 

oppstår risiko for folkehelsen og dyrehelsen, i samsvar med 

tiltak vedtatt i henhold til artikkel 15 og eventuelle tiltak 

som er fastsatt i samsvar med artikkel 2 i denne artikkel, og 

c)  de kommer fra godkjente eller registrerte virksomheter eller 

anlegg, avhengig av hvilken type animalsk biprodukt eller 

avledet produkt det gjelder. 

2.  Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel 

med hensyn til de vilkår for folkehelsen og dyrehelsen som skal 

anvendes ved innsamling, bearbeiding og behandling av 

animalske biprodukter og avledede produkter nevnt i nr. 1. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Avsni t t  2  

Org ani s k gjø dsel  og  jordforbedring s midler  

Artikkel 32 

Omsetning og bruk 

1.  Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler kan bringes i 

omsetning og brukes, forutsatt at 

a)  de er framstilt av kategori 2- eller 3-materiale, 

b)  de er framstilt i samsvar med vilkårene for trykksterilisering 

eller andre vilkår for å hindre at det oppstår risiko for 

folkehelsen og dyrehelsen, i samsvar med tiltak vedtatt i 

henhold til artikkel 15 og eventuelle tiltak som er fastsatt i 

samsvar med nr. 3 i denne artikkel, og 

c)  de kommer fra godkjente eller registrerte virksomheter eller 

anlegg, etter det som er relevant, og  

d)  de, dersom det gjelder kjøttbeinmel framstilt av kategori 2-

materiale og bearbeidede animalske proteiner beregnet på 

bruk som eller i organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, 

er blitt blandet med en bestanddel for å utelukke at 

blandingen senere brukes som fôr, og ved behov er merket i 

samsvar med tiltak vedtatt i henhold til nr. 3.  

I tillegg kan råtnerester fra omdanning til biogass eller kompost 

bringes i omsetning og brukes som organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmiddel. 

Medlemsstatene kan vedta eller opprettholde nasjonale regler 

som pålegger ytterligere vilkår for å begrense bruken av 

organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, forutsatt at reglene 

er berettiget ut fra hensynet til vern av folkehelsen og 

dyrehelsen. 

2.  Som unntak fra nr. 1 bokstav d) skal det ikke kreves 

blanding dersom materiale som følge av sammensetningen eller 

emballasjen, ikke kan brukes som fôr. 

3.  Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel 

med hensyn til følgende: 

a)  vilkår for folkehelsen og dyrehelsen i forbindelse med 

framstilling og bruk av organisk gjødsel og jordforbedrings-

midler, 

b)  bestanddeler eller stoffer til merking av organisk gjødsel 

eller jordforbedringsmidler, 

c)  bestanddeler som skal blandes med organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler, 

d)  ytterligere vilkår, for eksempel de metoder som skal 

anvendes til merking og de laveste andeler som skal gjelde 

ved tilberedning av blandingen, for å utelukke at slik 

gjødsel eller slike jordforbedringsmidler brukes som fôr, og  
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e)  tilfeller der materialet som følge av sammensetningen eller 

emballasjen kan unntas fra kravet om blanding. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Avsni t t  3  

Avledede  produkter so m o mfattes  av annet  

fe l l es skapsregelverk  

Artikkel 33 

Omsetning 

Driftsansvarlige kan bringe følgende avledede produkter i 

omsetning: 

a)  kosmetiske produkter som definert i artikkel 1 nr. 1 i 

direktiv 76/768/EØF, 

b)  aktive implanterbare medisinske innretninger som definert i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i direktiv 90/385/EØF, 

c)  medisinsk utstyr som definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

direktiv 93/42/EØF, 

d)  medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som definert i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i direktiv 98/79/EF, 

e)  veterinærpreparater som definert i artikkel 1 nr. 2 i 

direktiv 2001/82/EF, 

f)  legemidler som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 

2001/83/EF. 

Artikkel 34 

Framstilling 

1.  Import, innsamling og forflytning av animalske biprodukter 

og avledede produkter som skal leveres til virksomheter eller 

anlegg med sikte på framstilling av de avledede produktene nevnt 

i artikkel 33, og framstilling av slike avledede produkter skal skje 

i samsvar med det fellesskapsregelverk som er nevnt i den 

artikkelen. 

Ubrukt materiale fra slike virksomheter eller anlegg skal 

disponeres i samsvar med nevnte regelverk. 

2.  Denne forordning får imidlertid anvendelse dersom det i 

fellesskapsregelverket nevnt i artikkel 33 ikke fastsettes vilkår 

for kontroll av mulig risiko for folkehelsen og dyrehelsen i 

samsvar med målene i denne forordning. 

Avsni t t  4  

Andre avledede produkter  

Artikkel 35 

Omsetning av fôr til kjæledyr 

Driftsansvarlige kan bringe fôr til kjæledyr i omsetning, 

forutsatt at 

a)  produktene er framstilt av 

i)  annet kategori 3-materiale enn materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav n)-p), 

ii)  kategori 1-materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav c), 

på vilkår fastsatt i henhold til artikkel 40 nr. 1 bokstav 

a), dersom det gjelder importert fôr til kjæledyr eller fôr 

til kjæledyr framstilt av importert materiale, eller 

iii)  materiale som nevnt i artikkel 10 bokstav a) og artikkel 

10 bokstav b) i) og ii), dersom det gjelder rått fôr til 

kjæledyr, og 

b)  de sikrer at risiko for folkehelsen og dyrehelsen kontrolleres 

gjennom sikker behandling i samsvar med artikkel 38, 

dersom anvendelse av sikre kilder i henhold til artikkel 37 

ikke sikrer tilstrekkelig kontroll. 

Artikkel 36 

Omsetning av andre avledede produkter 

Driftsansvarlige kan omsette andre avledede produkter enn 

produktene nevnt i artikkel 31-33 og 35, forutsatt at 

a)  disse produktene 

i)  ikke er beregnet brukt som fôr til produksjonsdyr eller 

til spredning på jord som fôr til slike dyr kommer fra, 

eller 

ii)  er beregnet brukt som fôr til pelsdyr, og 

b)  de sikrer at risiko for folkehelsen og dyrehelsen kontrolleres 

gjennom 

i)  anvendelse av sikre kilder i samsvar med artikkel 37, 

ii)  sikker behandling i samsvar med artikkel 38, dersom 

sikre kilder ikke sikrer tilstrekkelig kontroll, eller 

iii)  verifisering av at produktene brukes bare for sikker 

sluttbruk i samsvar med artikkel 39, dersom sikker 

behandling ikke sikrer tilstrekkelig kontroll.  
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Artikkel 37 

Anvendelse av sikre kilder 

1.  Anvendelse av sikre kilder skal omfatte bruk av materiale 

a)  som ikke utgjør en uakseptabel risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen, 

b)  som er samlet inn og transportert fra innsamlingsstedet til 

framstillingsvirksomheten eller -anlegget under forhold 

som utelukker risiko for folkehelsen og dyrehelsen, eller 

c)  som er importert til Fellesskapet og transportert fra stedet 

der det først innføres til Fellesskapet, til framstillings-

virksomheten eller -anlegget, under forhold som utelukker 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen. 

2.  I forbindelse med anvendelse av sikre kilder skal 

driftsansvarlige dokumentere at kravene i nr. 1 er oppfylt, 

herunder ved behov dokumentere sikkerheten ved biosikkerhets-

tiltak som er truffet for å utelukke at utgangsmaterialet innebærer 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen. 

Dokumentasjonen skal stilles til rådighet for vedkommende 

myndighet på anmodning. 

I tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav c) skal forsendelsene følges av et 

hygienesertifikat etter en modell som vedtas etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3. 

Artikkel 38 

Sikker behandling 

Sikker behandling skal omfatte anvendelse av en produksjons-

prosess som reduserer til et akseptabelt nivå den risikoen for 

folkehelsen og dyrehelsen som oppstår på grunn av det 

anvendte materialet eller andre stoffer som er resultat av 

produksjonsprosessen. 

Det skal særlig gjennom prøving av sluttproduktet sikres at det 

avledede produktet ikke innebærer uakseptabel risiko for 

folkehelsen og dyrehelsen. 

Artikkel 39 

Sikker sluttbruk 

Sikker sluttbruk skal omfatte bruk av avledede produkter 

a)  under forhold som ikke utgjør en uakseptabel risiko for 

folkehelsen og dyrehelsen, eller 

b)  som kan utgjøre en risiko for folkehelsen og dyrehelsen, for 

særskilte formål, forutsatt at bruken er berettiget av hensyn 

til mål fastsatt i Fellesskapets regelverk, særlig med sikte 

på å verne folkehelsen og dyrehelsen. 

Artikkel 40 

Gjennomføringstiltak 

Det kan fastsettes gjennomføringstiltak for dette avsnitt med 

hensyn til følgende: 

a)  vilkår for å bringe i omsetning importert fôr til kjæledyr 

eller fôr til kjæledyr som er framstilt av importert materiale, 

fra kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav c), 

b)  vilkår for sikker anvendelse av sikre kilder og sikker 

forflytning av materiale som skal brukes under forhold som 

utelukker risiko for folkehelsen og dyrehelsen, 

c)  dokumentasjon som nevnt i artikkel 37 nr. 2 første ledd, 

d)  parametrer for produksjonsprosessen som nevnt i 

artikkel 38 første ledd, særlig med hensyn til fysisk eller 

kjemisk behandling av det anvendte materialet, 

e)  krav til prøving av sluttproduktet, og 

f)  vilkår for sikker bruk av framstilte produkter som utgjør en 

risiko for folkehelsen eller dyrehelsen. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

KAPITTEL III 

Import, transitt og eksport 

Artikkel 41 

Import og transitt 

1.  Animalske biprodukter og avledede produkter skal 

importeres til eller sendes i transitt gjennom Fellesskapet i 

samsvar med 

a)  de krav i denne forordning og dens gjennomføringstiltak 

som er relevante for det berørte animalske biproduktet eller 

det avledede produktet, og som er minst like strenge som 

dem som gjelder for framstilling og omsetning av slike 

animalske biprodukter eller avledede produkter i 

Fellesskapet, 

b)  vilkår som er anerkjent som minst like strenge som de 

kravene som gjelder for framstilling og omsetning av slike 

animalske biprodukter eller avledede produkter i henhold til 

Fellesskapets regelverk, eller 

c)  når det gjelder de animalske biproduktene og de avledede 

produktene som er nevnt i artikkel 33, 35 og 36, de kravene 

som er fastsatt i disse artiklene.  
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Tiltakene nevnt i første ledd bokstav b), som er utformet for å 

endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle 

den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal import og transitt av 

a)  spesifisert risikomateriale bare skje i samsvar med 

forordning (EF) nr. 999/2001, 

b)  animalske biprodukter eller avledede produkter som er 

blandet eller kontaminert med avfall som er oppført som 

farlig i vedtak 2000/532/EF, bare skje i henhold til kravene 

i forordning (EF) nr. 1013/2006, 

c)  kategori 1-materiale, kategori 2-materiale og avledede 

produkter som ikke er beregnet på framstilling av avledede 

produkter nevnt i artikkel 33, 35 og 36, bare skje dersom 

regler for import av dem er vedtatt i samsvar med 

artikkel 42 nr. 2 bokstav a), 

d)  animalske biprodukter og avledede produkter som er 

beregnet for formålene nevnt i artikkel 17 nr. 1, bare skje i 

samsvar med nasjonale tiltak som sikrer at risikoen for 

folkehelsen og dyrehelsen kontrolleres, inntil harmoniserte 

vilkår nevnt i artikkel 17 nr. 2 er vedtatt. 

3.  Når det gjelder import og transitt av kategori 3-materiale 

og avledede produkter, skal de relevante kravene i henhold til 

nr. 1 første ledd bokstav a) fastsettes. 

I disse kravene kan det angis at forsendelser 

a)  skal komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat 

som er oppført på en liste i samsvar med nr. 4, 

b)  skal komme fra virksomheter eller anlegg som er godkjent 

eller registrert av vedkommende myndighet i opprinnelses-

tredjestaten og oppført på en liste av denne myndighet for 

dette formål, og 

c)  ved det innførselsstedet til Fellesskapet der veteri-

nærkontrollen finner sted, skal følges av dokumentasjon, for 

eksempel et handelsdokument eller et hygienesertifikat og, 

dersom det er relevant, en erklæring som er utarbeidet etter 

en modell fastsatt i henhold til artikkel 42 nr. 2 første ledd 

bokstav d). 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Inntil det er vedtatt krav som nevnt i annet ledd bokstav a) 

og c), skal medlemsstatene fastsette kravene i nasjonale tiltak. 

4.  Lister over tredjestater eller deler av tredjestater som 

animalske biprodukter eller avledede produkter kan importeres 

eller sendes i transitt gjennom Fellesskapet fra, skal utarbeides 

etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 

nr. 3, idet det tas særlig hensyn til følgende: 

a)  tredjestatens lovgivning, 

b)  hvordan vedkommende myndighet og dennes kontroll-

myndighet i tredjestaten er bygd opp, hvilke fullmakter de 

har, hvilket tilsyn de er underlagt og hvilken myndighet de 

har til å kontrollere anvendelsen av sin lovgivning på en 

effektiv måte, 

c)  de faktiske hygienekravene som anvendes ved produksjon, 

framstilling, håndtering, lagring og sending av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på Fellesskapet, 

d)  de garantier som tredjestater kan gi når det gjelder 

overholdelse av de relevante hygienekravene, 

e)  erfaring fra omsetningen av produktet fra tredjestaten og 

resultatene av importkontrollene som er utført, 

f)  resultatet av eventuelle fellesskapsinspeksjoner i 

tredjestaten, 

g)  helsetilstanden for bestanden, andre husdyr og ville dyr i 

tredjestaten, særlig med hensyn til eksotiske dyresykdommer 

og alle aspekter ved den generelle helsetilstanden i landet 

som kan innebære en risiko for folkehelsen og dyrehelsen i 

Fellesskapet, 

h)  hvor raskt og regelmessig tredjestaten gir opplysninger om 

forekomst av smittsomme dyresykdommer på sitt territorium, 

særlig sykdommene oppført i Verdens dyrehelseor-

ganisasjons helseregelverk for landdyr og for vanndyr, 

i)  tredjestatens gjeldende regler for forebygging og 

bekjempelse av smittsomme dyresykdommer samt anven-

delsen av disse, herunder reglene for import fra andre 

tredjestater. 

Listene over virksomheter eller anlegg nevnt i nr. 3 annet ledd 

bokstav b) skal ajourføres og oversendes til Kommisjonen og 

medlemsstatene samt gjøres tilgjengelige for allmennheten. 

Artikkel 42 

Gjennomføringstiltak 

1.  Gjennomføringstiltak for artikkel 41, som kan utelukke 

import eller transitt av animalske biprodukter eller avledede 

produkter som er framstilt i visse virksomheter eller anlegg, for 

å verne folkehelsen eller dyrehelsen, skal vedtas etter fram-

gangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3.  
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2.  Det skal fastsettes andre gjennomføringstiltak for 

artikkel 41 med hensyn til følgende: 

a)  vilkår for import og transitt av kategori 1- og 2-materiale 

og for avledede produkter, 

b)  Restriksjoner med hensyn til folkehelsen eller dyrehelsen 

for importert kategori 3-materiale eller avledede produkter, 

som kan fastsettes med henvisning til fellesskapslister over 

tredjestater eller deler av tredjestater, som er utarbeidet i 

samsvar med artikkel 41 nr. 4 eller for andre formål som 

gjelder folkehelsen eller dyrehelsen, 

c)  vilkår for framstilling av animalske biprodukter eller 

avledede produkter i virksomheter eller anlegg i tredjestater; 

vilkårene kan omfatte nærmere bestemmelser om den berørte 

vedkommende myndighets kontroll av slike virksomheter 

eller anlegg, og de kan unnta visse typer virksomheter eller 

anlegg som håndterer animalske biprodukter eller avledede 

produkter, fra kravet om godkjenning eller registrering som 

er nevnt i artikkel 41 nr. 3 annet ledd bokstav b), og 

d)  modeller for hygienesertifikater, handelsdokumenter og 

erklæringer som skal følge forsendelser, der det angis vilkår 

for å fastslå at de berørte animalske biproduktene eller de 

avledede produktene er samlet inn eller framstilt i samsvar 

med kravene i denne forordning. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Artikkel 43 

Eksport 

1.  Eksport av animalske biprodukter og avledede produkter 

som er beregnet på avfallsforbrenning eller deponering på 

fyllplass, skal være forbudt. 

2.  Eksport av animalske biprodukter og avledede produkter 

til tredjestater som ikke er medlem i OECD, for bruk i et 

biogass- eller komposteringsanlegg, skal være forbudt. 

3.  Kategori 1-materiale, kategori 2-materiale og avledede 

produkter skal bare kunne eksporteres for andre formål enn dem 

som er nevnt i nr. 1 og 2, og bare dersom det er fastsatt regler 

for eksport av dem. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

4.  Artikkel 12 i forordning (EF) nr. 178/2002, som gjelder 

næringsmidler og fôr som eksporteres fra Fellesskapet, får 

tilsvarende anvendelse for eksport av kategori 3-materiale eller 

avledede produkter i samsvar med denne forordning. 

5.  Som unntak fra nr. 3 og 4 skal eksport av 

a)  spesifisert risikomateriale bare skje i samsvar med 

forordning (EF) nr. 999/2001, 

b)  animalske biprodukter eller avledede produkter som er 

blandet eller kontaminert med avfall som er oppført som 

farlig i vedtak 2000/532/EF, bare skje i henhold til kravene 

i forordning (EF) nr. 1013/2006. 

AVDELING III 

OFFENTLIG KONTROLL OG SLUTTBESTEMMELSER 

KAPITTEL I 

Offentlig kontroll 

Artikkel 44 

Framgangsmåte for godkjenning 

1.  Vedkommende myndighet skal godkjenne virksomheter 

eller anlegg bare når den gjennom besøk på stedet før noen 

virksomhet er påbegynt, har vist at de oppfyller kravene som er 

fastsatt i samsvar med artikkel 27. 

2.  Vedkommende myndighet kan gi betinget godkjenning 

dersom det etter et besøk på stedet, viser seg at virksomheten 

eller anlegget oppfyller alle krav til infrastruktur og utstyr med 

sikte på å sikre anvendelsen av driftsprosedyrene i samsvar med 

denne forordning. Den skal gi full godkjenning bare dersom det 

ved et nytt besøk på stedet innen tre måneder etter at den 

betingede godkjenningen ble gitt, viser seg at virksomheten 

eller anlegget oppfyller de andre kravene i nr. 1. Dersom det er 

gjort klare framskritt, men virksomheten eller anlegget 

fremdeles ikke oppfyller alle disse kravene, kan vedkommende 

myndighet forlenge den betingede godkjenningen. En betinget 

godkjenning skal imidlertid ikke vare lenger enn i alt seks 

måneder. 

3.  Driftsansvarlige skal særlig sikre at en virksomhet eller et 

anlegg innstiller driften dersom vedkommende myndighet 

trekker tilbake sin godkjenning, eller når det gjelder en betinget 

godkjenning, ikke forlenger den eller ikke gir full godkjenning. 

Artikkel 45 

Offentlig kontroll 

1.  Med forbehold for artikkel 5 skal vedkommende 

myndighet med jevne mellomrom foreta offentlig kontroll og 

overvåking av håndteringen av animalske biprodukter og 

avledede produkter som omfattes av denne forordning. 

2.  Artikkel 41 og 42 i forordning (EF) nr. 882/2004 får 

tilsvarende anvendelse på offentlig kontroll som foretas for å 

kontrollere at kravene i denne forordning er oppfylt.  
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3.  Når vedkommende myndighet foretar offentlig kontroll, 

kan den ta hensyn til at retningslinjer for god praksis følges. 

4.  Nærmere regler for gjennomføring av denne artikkel, 

herunder regler for referansemetoder for mikrobiologiske 

analyser, kan vedtas. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Artikkel 46 

Midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenning, 

samt forbud mot virksomhet 

1. Dersom vedkommende myndighet gjennom offentlig 

kontroll og overvåking fastslår at ett eller flere av kravene i 

denne forordning ikke er oppfylt, skal den treffe egnede tiltak. 

Vedkommende myndighet skal særlig, på en måte som er egnet 

i lys av hvor alvorlige manglene er, og av den mulige risikoen 

for folkehelsen og dyrehelsen 

a)  midlertidig oppheve godkjenninger av virksomheter eller 

anlegg som er godkjent i henhold til denne forordning, 

dersom  

i)  vilkårene for godkjenning eller drift av virksomheten 

eller anlegget ikke lenger er oppfylt, 

ii)  den driftsansvarlige kan forventes å rette opp 

manglene i løpet av et rimelig tidsrom, og 

iii)  den mulige risikoen for folkehelsen og dyrehelsen ikke 

krever tiltak i henhold til bokstav b), 

b)  tilbakekalle godkjenninger av virksomheter eller anlegg 

som er godkjent i henhold til denne forordning, dersom 

i)  vilkårene for godkjenning eller drift av virksomheten 

eller anlegget ikke lenger er oppfylt, og 

ii)  den driftsansvarlige ikke kan forventes å rette opp 

manglene i løpet av et rimelig tidsrom 

— av grunner knyttet til virksomhetens eller 

anleggets infrastruktur, 

— av grunner knyttet til den driftsansvarliges eller 

dennes personales personlige egenskaper, eller 

— på grunn av alvorlig risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen som krever omfattende driftsendringer 

i anlegget før den driftsansvarlige kan søke om 

fornyet godkjenning, 

c)  pålegge virksomheter eller anlegg særlige vilkår for å rette 

opp eksisterende mangler. 

2.  I samsvar med det som er egnet i lys av hvor alvorlige 

manglene er, og av den mulige risikoen for folkehelsen og 

dyrehelsen, skal vedkommende myndighet midlertidig eller 

permanent forby driftsansvarlige nevnt i artikkel 23 nr. 1 og 3 

og artikkel 24 nr. 1 å utføre aktiviteter i henhold til denne 

forordning, etter det som er relevant, når den har mottatt 

opplysninger som viser 

a)  at kravene i Fellesskapets regelverk ikke er oppfylt, og 

b)  at slike aktiviteter innebærer mulig risiko for folkehelsen 

eller dyrehelsen. 

Artikkel 47 

Lister 

1.  Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over virksomheter, 

anlegg og driftsansvarlige på sitt territorium som er godkjent eller 

registrert i samsvar med denne forordning. 

Den skal tildele et offisielt nummer til alle godkjente eller 

registrerte virksomheter, anlegg eller driftsansvarlige, som 

identifiserer virksomheten, anlegget eller den driftsansvarlige 

med hensyn til den typen aktiviteter som utføres. 

Medlemsstatene skal eventuelt angi et offisielt nummer som 

virksomheten, anlegget eller den driftsansvarlige har fått tildelt 

i henhold til annet fellesskapsregelverk. 

Medlemsstatene skal gjøre listene over godkjente eller registrerte 

virksomheter, anlegg og driftsansvarlige tilgjengelige for 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene. 

Medlemsstatene skal føre ajourførte lister over godkjente 

virksomheter, anlegg og driftsansvarlige, og gjøre dem 

tilgjengelige for de andre medlemsstatene og for allmennheten. 

2.  Gjennomføringstiltak for denne artikkel kan fastsettes 

etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 

nr. 3, særlig med hensyn til 

a)  formatet for listene nevnt i nr. 1, og 

b)  framgangsmåten for å gjøre listene nevnt i nr. 1 

tilgjengelige. 

Artikkel 48 

Kontroll av forsendelser til andre medlemsstater 

1.  Når en driftsansvarlig har til hensikt å sende kategori 1-

materiale, kategori 2-materiale og kjøttbeinmel eller animalsk fett 

framstilt av kategori 1- og kategori 2-materiale til en annen 

medlemsstat, skal vedkommende underrette vedkommende 

myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten og i bestemmelses-

medlemsstaten om dette. 

Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten skal 

etter søknad fra den driftsansvarlige innen en fastsatt frist 

beslutte 

a)  å avvise forsendelsen, 

b)  å godta forsendelsen uten vilkår, eller  
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c)  å motta forsendelsen på følgende vilkår: 

i)  dersom de avledede produktene ikke er blitt 

trykksterilisert, skal denne behandlingen foretas, eller 

ii)  de animalske biproduktene eller avledede produkter 

skal oppfylle alle vilkår som er knyttet til sending av 

forsendelsen og som er begrunnet ut fra hensynet til 

vern av folkehelsen og dyrehelsen, for å sikre at 

animalske biprodukter og avledede produkter håndteres 

i samsvar med denne forordning. 

2.  Formater for driftsansvarliges søknader i henhold til nr. 1 

kan vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 52 nr. 3. 

3.  Vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten 

skal ved hjelp av TRACES-systemet i samsvar med vedtak 

2004/292/EF underrette vedkommende myndighet i bestemmel-

sesmedlemsstaten om sending av alle forsendelser som sendes til 

bestemmelsesmedlemsstaten og som inneholder 

a)  animalske biprodukter eller avledede produkter nevnt i 

nr. 1, 

b)  bearbeidet animalsk protein framstilt av kategori 3-

materiale. 

Når vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten 

underrettes om forsendelsen, skal den gjennom TRACES-

systemet underrette vedkommende myndighet i opprinnelses-

medlemsstaten om hver forsendelses ankomst. 

4.  Kategori 1- og kategori 2-materiale, kjøttbeinmel og 

animalsk fett nevnt i nr. 1 skal transporteres direkte til 

bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget, som skal være 

registrert eller godkjent i henhold til artikkel 23, 24 og 44, eller, 

dersom det gjelder husdyrgjødsel, til bestemmelsesdriftsenheten. 

5.  Når animalske biprodukter eller avledede produkter 

sendes til en annen medlemsstat gjennom en tredjestats 

territorium, skal transporten skje i forsendelser som har blitt 

forseglet i opprinnelsesmedlemsstaten, og de skal følges av et 

hygienesertifikat. 

Forseglede forsendelser kan bare gjeninnføres til Fellesskapet 

over en grensekontrollstasjon, i samsvar med artikkel 6 i 

direktiv 89/662/EØF. 

6.  Som unntak fra nr. 1-5 kan animalske biprodukter eller 

avledede produkter som er nevnt der, og som er blandet eller 

kontaminert med avfall som er oppført som farlig i vedtak 

2000/532/EF, bare sendes til en annen medlemsstat dersom 

kravene i forordning (EF) nr. 1013/2006 er oppfylt. 

7.  Det kan vedtas gjennomføringstiltak for denne artikkel 

med hensyn til følgende: 

a)  en bestemt frist for vedkommende myndighets beslutning 

som nevnt i nr. 1, 

b)  ytterligere vilkår for sending av animalske biprodukter eller 

avledede produkter nevnt i nr. 4, 

c)  modeller for hygienesertifikatene som skal følge 

forsendelser som sendes i samsvar med nr. 5, og 

d)  vilkår for når animalske biprodukter og avledede produkter 

som skal brukes i forbindelse med utstillinger, kunstnerisk 

virksomhet, diagnostikk, undervisning eller forskning, kan 

sendes til andre medlemsstater, som unntak fra nr. 1-5 i 

denne artikkel. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

8.  I gjennomføringstiltakene for denne artikkel kan det angis 

på hvilke vilkår vedkommende myndigheter som unntak fra 

nr. 1-4 kan tillate 

a)  sending av husdyrgjødsel som transporteres mellom to 

steder på samme driftsenhet, eller mellom driftsenheter som 

ligger i grenseområder i medlemsstater som har en felles 

grense, 

b)  sending av andre animalske biprodukter eller avledede 

produkter mellom virksomheter eller anlegg som ligger i 

grenseområder i medlemsstater som har en felles grense, og 

c)  transport av døde kjæledyr som skal kremeres, til en 

virksomhet eller et anlegg som ligger i grenseområdet i en 

annen medlemsstat som har en felles grense med 

avsenderstaten. 

Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige 

deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 52 nr. 4. 

Artikkel 49 

Fellesskapskontroller i medlemsstatene 

1.  I det omfang det er nødvendig for å sikre ensartet 

anvendelse av denne forordning, kan Kommisjonens sakkyndige 

foreta kontroll på stedet i samarbeid med vedkommende 

myndigheter. 

Medlemsstaten på hvis territorium kontrollen finner sted, skal gi 

de sakkyndige den bistand de trenger for å utføre sitt oppdrag. 

Kommisjonen skal underrette vedkommende myndighet om 

resultatene av kontrollene som er foretatt. 

2.  Gjennomføringstiltak for denne artikkel kan vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 52 nr. 3, 

særlig når det gjelder framgangsmåten for samarbeid med 

nasjonale myndigheter.  
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Artikkel 50 

Anvendelse av forordning (EF) nr. 882/2004 for visse 

kontrollformål 

1.  Artikkel 46 i forordning (EF) nr. 882/2004 får tilsvarende 

anvendelse på offentlig kontroll i tredjestater som foretas for å 

kontrollere om kravene i denne forordning er oppfylt. 

2.  Artikkel 50 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 882/2004 får tilsvarende anvendelse på den gradvise 

innføringen av kravene i artikkel 41 nr. 3 i denne forordning. 

3.  Artikkel 52 i forordning (EF) nr. 882/2004 får tilsvarende 

anvendelse på tredjestaters kontroll i medlemsstater i 

forbindelse med aktiviteter som omfattes av denne forordning. 

KAPITTEL II 

Sluttbestemmelser 

Artikkel 51 

Nasjonale bestemmelser 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 

internrettslige bestemmelser som de vedtar på de områdene der 

de har myndighet, og som har direkte betydning for riktig 

gjennomføring av denne forordning. 

Artikkel 52 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved artikkel 58 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 178/2002. 

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 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. 

4.  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. 

5.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 

nr. 5 bokstav b) samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF 

anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i 

beslutningens artikkel 8. 

Fristene fastsatt i artikkel 5a nr. 3 bokstav c) og nr. 4 bokstav b) 

og e) i beslutning 1999/468/EF skal være henholdsvis to 

måneder, en måned og to måneder. 

6.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 2, 4 

og 6 samt artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 

samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens 

artikkel 8. 

Artikkel 53 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot 

overtredelser av denne forordning og treffe alle de tiltakene som 

er nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til over-

tredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal underrette 

Kommisjonen om slike bestemmelser innen 4. juni 2011 og 

umiddelbart underrette Kommisjonen om alle senere endringer av 

dem. 

Artikkel 54 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1774/2002 oppheves med virkning fra 

4. mars 2011. 

Henvisninger til forordning (EF) nr. 1774/2002 skal forstås som 

henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegget. 

Artikkel 55 

Overgangstiltak 

Virksomheter, anlegg og brukere som er godkjent eller 

registrert i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 

før 4. mars 2011, skal anses som godkjent eller registrert, 

avhengig av hva som kreves, i henhold til denne forordning. 

Artikkel 56 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Forordningen får anvendelse fra 4. mars 2011. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 21. oktober 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM 

 President Formann 

 _____  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 790/2010 

av 7. september 2010 

om endring av vedlegg VII, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om 

hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på 

konsum(1), særlig artikkel 32 nr. 1 første og annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 1774/2002 fastsettes regler for å 

beskytte dyre- og folkehelsen når det gjelder animalske 

biprodukter som ikke er beregnet på konsum. 

2) I henhold til forordningens artikkel 19 skal bearbeidet 

animalsk protein og andre bearbeidede produkter som 

kan brukes som fôrmidler, bare bringes i omsetning 

dersom de oppfyller visse krav. I denne forbindelse 

fastsettes i vedlegg VII til forordningen særlige 

hygieneregler for bearbeiding og omsetning av slike 

produkter. 

3) Videre fastsettes det ved artikkel 29 i forordning (EF) 

nr. 1774/2002 at import til og transitt gjennom Unionen 

av produktene nevnt i vedlegg VII kan finne sted bare 

dersom disse produktene oppfyller visse krav. Disse 

kravene omfatter at produktene skal komme fra en 

tredjestat eller en del av en tredjestat som er oppført på 

en liste som skal utarbeides og ajourføres etter 

framgangsmåten fastsatt i nevnte artikkel, med mindre 

annet er angitt i vedlegg VII til forordning (EF) 

nr. 1774/2002. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 237 av 8.9.2010, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 1. 

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. 

4) Råmelk er et fôrmiddel av animalsk opprinnelse i 

henhold til definisjonen i nr. 23 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1774/2002. 

5) Kapittel V del A i vedlegg VII til forordningen omfatter 

ikke særskilte krav til produksjon av råmelk eller 

råmelksprodukter. Ved denne delen fastsettes bare det 

generelle prinsippet om at råmelk skal produseres på 

vilkår som gir tilstrekkelige garantier med hensyn til 

dyrehelse. 

6) Videre fastsettes det i kapittel V del B til forordning 

(EF) nr. 1774/2002 ikke særskilte krav til import av 

råmelk og råmelksprodukter, og Kommisjonen har ikke 

fastsatt noen liste over tredjestater eller deler av 

tredjestater som import av råmelk er tillatt fra. Følgelig 

er det for tiden ikke tillatt å importere råmelk og 

råmelksprodukter til Den europeiske union. 

7) Det er interesse for å importere råmelk og råmelks-

produkter til Unionen som fôrmidler til produksjonsdyr 

og til tekniske formål. Økonomiske aktører har indikert 

interesse for bruk av råmelk og råmelksprodukter i 

produksjon av fôrmateriale og til tekniske formål. 

8) Etterspørselen etter slike produkter fra økonomiske 

aktører bør møtes, og det bør derfor fastsettes regler for 

import av slike animalske biprodukter. Imidlertid er 

råmelk et animalsk biprodukt som kan innebære risiko 

for overføring av visse sykdommer, slik som munn- og 

klovsyke, tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin 

leukose, til mottakelige dyr. For å sikre dyrehelsen bør 

importen av råmelk og råmelksprodukter derfor være 

underlagt visse vilkår.  

2020/EØS/57/02 
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9) I henhold til artikkel 28 første ledd i forordning (EF) 

nr. 1774/2002 skal bestemmelsene om import fra 

tredjestater av produkter nevnt i vedlegg VII til nevnte 

forordning, verken være mer eller mindre fordelaktige 

enn dem som gjelder produksjon og markedsføring av 

slike produkter i Unionen. De særlige kravene som er 

fastsatt for import av myse og råmelk og råmelks-

produkter bør derfor også gjelde når slike animalske 

biprodukter produseres og bringes i omsetning i Unionen. 

10) Uttalelsen fra Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet, vedtatt 29. mars 2006, om risikoene for 

dyrehelsen ved fôring av dyr med bruksklare melke-

produkter uten ytterligere behandling(1) bekrefter at det 

skal fastsettes særlige hygienekrav og behandlinger for 

melk og melkebaserte produkter for å begrense risikoen 

for overføring av smittsomme sykdommer, særlig ved at 

melk eller melkeprodukter gis til dyr av arter som er 

mottakelige for munn- og klovsyke. I fravær av egnede 

vitenskapelige data anbefaler den ovennevnte uttalelsen 

ikke noen behandling som vil gi de nødvendige garantier 

for at de aktuelle patogenene er inaktivert på en effektiv 

måte i råmelk, samtidig som antistoffene i råmelken 

bevares. 

11) I fravær av godkjente behandlinger og for å hindre 

mulig overføring av dyresykdommer gjennom råmelk 

og råmelksprodukter, bør det fastsettes helsekrav til 

disse animalske biproduktene basert på garantier på 

opprinnelsesstedet. 

12) Som ledd i forebyggingen av munn- og klovsyke bør det 

særlig kreves at råmelk og råmelksprodukter hentes fra 

dyr som er frie for munn- og klovsyke, og ikke står i 

fare for å smittes av denne sykdommen. Import av 

råmelk og råmelksprodukter bør derfor begrenses til 

råmelk fra storfe og produkter av dette, fra land som er 

godkjent for import av rå melk. Import av råmelk og 

råmelksprodukter bør begrenses til råmelk fra storfe og 

produkter av dette, fra land der risikoen for munn- og 

klovsyke er begrenset. 

13) Ved kommisjonsvedtak 2004/438/EF av 29. april 2004 

om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse og 

utstedelse av veterinærattest for innføring i Fellesskapet 

av varmebehandlet melk, melkebaserte produkter og rå 

melk beregnet på direkte konsum(2) fastsettes at 

medlemsstatene skal godkjenne import av rå melk og 

produkter basert på dette bare fra de tredjestater som er 

oppført i kolonne A i vedlegg I til vedtaket. Listen over 

tredjestater som det er tillatt å importere råmelk og 

råmelksprodukter fra til Unionen bør derfor være den 

samme som listen over tredjestater fastsatt i kolonne A i 

  

(1) The EFSA Journal (2006) 347, s. 1. 

(2) EUT L 154 av 30.4.2004, s. 72. 

vedlegg I til vedtak 2004/438/EF. Kapittel V i vedlegg 

VII til forordning (EF) nr. 1774/2002 bør derfor vise til 

denne listen. 

14) Helsestatusen når det gjelder bovin tuberkulose, bovin 

brucellose og enzootisk bovin leukose i besetningene 

som råmelken og råmelksproduktene stammer fra bør 

også tas i betraktning, særlig dersom slike animalske 

biprodukter er beregnet på fôring av dyr eller 

produksjon av visse tekniske produkter. Besetningene 

som råmelk og råmelksprodukter stammer fra, bør være 

fri for disse sykdommene. 

15) Rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelse-

problemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(3) får anvendelse på handel med storfe 

innenfor Unionen, og fastsetter bestemmelser for å 

anerkjenne besetninger som sykdomsfrie. Ved direktivet 

fastsettes definisjoner for storfebesetninger som er 

offisielt fri for tuberkulose, for brucellose og for 

enzootisk bovin leukose. Kravene for å bringe i 

omsetning og importere råmelk og råmelksprodukter bør 

derfor ta disse definisjonene i betraktning. 

16) Råmelk og råmelksprodukter bør ha gjennomgått en 

kortvarig primærbehandling med høy temperatur for å 

sikre holdbarheten. I tillegg bør det å bringe slike 

animalske biprodukter i omsetning, herunder import, 

bare tillates dersom produktene stammer fra dyr som 

ikke viser kliniske tegn på noen sykdom som kan 

overføres gjennom råmelk til mennesker eller dyr. 

Råmelk og råmelksprodukter bør derfor framstilles fra 

storfe holdt i områder der det kan gis garantier for at 

munn- og klovsyke ikke har forekommet innenfor minst 

én inkubasjonstid på 21 dager etter innsamlingen, og før 

slik råmelk eller slike råmelksprodukter bringes i 

omsetning i medlemsstatene. 

17) Ved del A av kapittel V i vedlegg VII til forordning 

(EF) nr. 1774/2002 fastsettes at myse som skal gis til 

dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke, 

og som er framstilt av melk som er behandlet i samsvar 

med reglene fastsatt i nevnte forordning, skal samles inn 

tidligst 16 timer etter at melken er koagulert, og ha en 

registrert pH-verdi lavere enn 6,0 før den transporteres 

til driftsenhetene. 

18) I kapittel 2 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002 

fastsettes det en enkelt modell for hygienesertifikat for 

melk og melkebaserte produkter som ikke er beregnet på 

konsum, med opprinnelse i tredjestater, som skal sendes 

til eller i transitt gjennom Den europeiske union. Dette 

modellsertifikatet bør endres for å omfatte også råmelk og 

råmelksprodukter, samt for å gjenspeile de nye reglene 

for myse.  

  

(3) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 
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19) I vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 er det 

fastsatt lister over tredjestater som medlemsstatene kan 

tillate import fra av visse animalske biprodukter som 

ikke er beregnet på konsum. Del I i det nevnte vedlegget 

bør endres for å ta hensyn til reglene for import av 

råmelk og råmelksprodukter. 

20) Kamerun har søkt om godkjenning av import av 

animalske biprodukter fra biavl. Kamerun er allerede 

godkjent for import av honning til konsum. Del XII i 

vedlegg XI bør endres, og Kamerun godkjennes for 

import av animalske biprodukter fra biavl. 

21) Vedlegg VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 

bør derfor endres. 

22) Det bør fastsettes en overgangsperiode etter denne 

forordnings ikrafttredelsesdato for å gi de berørte 

partene tilstrekkelig tid til å følge de nye reglene, og for 

å tillate fortsatt import til Den europeiske union av de 

berørte animalske biproduktene i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1774/2002, inntil de endringene som 

innføres ved denne forordning, trer i kraft. 

23) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 endres 

i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forsendelser av melk og melkeprodukter som ikke er beregnet 

på konsum, og som følges av et hygienesertifikat som er utfylt 

og undertegnet i samsvar med den relevante modellen fastsatt i 

kapittel 2 i vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002 før 

ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, skal fortsatt 

godkjennes for import til Unionen inntil 30. september 2010, så 

sant sertifikatene ble utfylt og undertegnet før 31. august 2010. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 7. september 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg VII, X og XI til forordning (EF) nr. 1774/2002 gjøres følgende endringer: 

1.  I vedlegg VII kapittel V gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«KAPITTEL V 

Særlige krav til melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter» 

b)  I del A gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Myse som skal brukes som fôr til dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke og som er 

framstilt av melk behandlet i samsvar med nr. 1, skal 

a)  enten samles inn tidligst 16 timer etter at melken er koagulert, og dens pH-verdi skal registreres 

som < 6,0 før den transporteres til driftsenheter, eller 

b)  være framstilt minst 21 dager før forsendelse, og det skal i løpet av dette tidsrommet ikke være 

påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten.» 

ii)  Nytt nr. 6 skal lyde: 

«6.  Råmelk og råmelksprodukter skal 

6.1.  samles inn fra storfe holdt på en driftsenhet der alle storfebesetninger er erklært offisielt fri for 

tuberkulose, offisielt fri for brucellose og offisielt fri for enzootisk bovin leukose som definert i 

artikkel 2 nr. 2 bokstav d), f) og j) i direktiv 64/432/EØF. 

6.2.  være framstilt minst 21 dager før forsendelse, og det skal i løpet av dette tidsrommet ikke være 

påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten, 

6.3.  ha gjennomgått én enkelt HTST-behandling(*), 

6.4.  oppfylle kravene i nr. 4. 

  

(*) HTST = Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller 

tilsvarende pasteuriseringseffekt som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve i storfemelk.» 

c)  I del B gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 1.1 skal lyde: 

«1.1. De kommer fra tredjestater som er oppført på listen i del I(A) i vedlegg XI.» 

ii)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Som unntak fra nr. 1.4 skal medlemsstatene tillate import av melk og melkeprodukter fra godkjente 

tredjestater oppført i kolonne A i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/438/EF(*), forutsatt at 

melken eller melkeproduktene har gjennomgått en enkelt HTST-behandling og 

a)  tidligst er avsendt 21 dager etter framstillingen, og det i dette tidsrommet ikke er påvist noen 

tilfeller av munn- og klovsyke i eksporttredjestaten, eller 

b)  er blitt forevist ved en grensekontrollstasjon i EU tidligst 21 dager etter framstillingen, og det i 

løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksporttredjestaten. 

  

(*) EUT L 154 av 30.4.2004, s. 72.» 
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iii)  Nytt nr. 2a skal lyde: 

«2a.  Medlemsstatene skal godkjenne import av råmelk eller råmelksprodukter fra storfe forutsatt at 

2a.1.  de kommer fra tredjestater som er oppført på listen i del I(B) i vedlegg XI, 

2a.2.  de oppfyller vilkårene i nr. 1.2 og 1.3, 

2a.3.  de har gjennomgått én enkelt HTST-behandling(*) og 

a)  tidligst er avsendt 21 dager etter framstillingen, og det i dette tidsrommet ikke er påvist noen 

tilfeller av munn- og klovsyke i eksporttredjestaten, eller 

b)  er blitt forevist ved en grensekontrollstasjon i EU tidligst 21 dager etter framstillingen, og det 

i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i 

eksporttredjestaten. 

2a.4.  De kommer fra storfe som har gjennomgått regelmessig veterinærkontroll for å sikre at de 

kommer fra driftsenheter der alle storfebesetninger er 

a)  enten offisielt anerkjent som frie fra tuberkulose og brucellose i henhold til artikkel 2 nr. 2 

bokstav d) og f) i direktiv 64/432/EØF eller ikke begrenset under den nasjonale lovgivning 

for utrydding av tuberkulose og brucellose i tredjestaten råmelken stammer fra, og 

b)  enten er offisielt anerkjent som frie fra enzootisk bovin leukose i henhold til artikkel 2 nr. 2 

bokstav j) i direktiv 64/432/EØF eller omfattes av en offentlig ordning for kontroll av 

enzootisk bovin leukose, og det er ikke påvist tegn på denne sykdommen i besetningen de 

siste to år, verken i kliniske undersøkelser eller i laboratorieundersøkelser. 

2a.5.  Etter bearbeidingen er det tatt nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering av 

produktene. 

2a.6.  Sluttproduktet er merket for å angi at det inneholder kategori 3-materiale og ikke er beregnet på 

konsum, og at det er 

a)  pakket i ny emballasje, eller 

b)  transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som før bruk ble grundig rengjort 

og desinfisert med et desinfiseringsmiddel som er godkjent for formålet av vedkommende 

myndighet. 

  

(*) HTST = Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller 

tilsvarende pasteuriseringseffekt som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve i storfemelk.»  
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2.  I vedlegg X skal kapittel 2 lyde: 

«KAPITTEL 2 

Hygienesertifikat 

for melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i 

transitt gjennom(*) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
e
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

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

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

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 

I.12.  Bestemmelsessted 

Tollager  

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18. Dyreart/produkt  I.19.  Varekode (HS-kode) 

 I.20.  Mengde 

 I.21. Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Container-/forseglingsnummer I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer   Videre bearbeiding   Teknisk bruk   Annet  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU   

 Tredjestat ISO-kode 

I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

 Art Virksomhetens godkjenningsnr.  Nettovekt   Partinummer 

Produksjonsanlegg 

  

(*) Stryk det som ikke passer.  
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STAT Melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter som ikke 

er beregnet på konsum 

 

II. Opplysninger om helse II. a. Attestens referansenummer II. b.  

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått forordning (EF) nr. 1774/2002(1), særlig artikkel 6 og kapittel V i 

vedlegg VII til nevnte forordning, og attesterer at melken(2), melkeproduktene(2), råmelken(2) eller råmelksproduktene(2) nevnt i felt 

I.28, oppfyller følgende vilkår: 

II.1. De er framstilt i og kommer fra …………………………………………………………………………… (eksportstat)(3), 

……………………………………………………………(region)(3), som er oppført i vedlegget til vedtak 2004/438/EF, og 

som har vært fri for munn- og klovsyke og kvegpest de siste tolv månedene umiddelbart før eksport og ikke har 

gjennomført vaksinasjon mot kvegpest i nevnte tidsrom. 

II.2. De er framstilt av rå melk eller råmelk fra dyr som på melkingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på noen sykdom som 

kan overføres til mennesker eller dyr via melk eller råmelk, og som i minst 30 dager før framstillingen har blitt holdt i 

driftsenheter som ikke er underlagt offentlige restriksjoner på grunn av munn- og klovsyke eller kvegpest. 

II.3. De er melk eller melkeprodukter som 

(2) enten [har gjennomgått en av behandlingene beskrevet i nr. II.4, eller en kombinasjon av disse behandlingene] 

(2) eller [inneholder myse som skal brukes som fôr til dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke, og mysen er samlet 

inn fra melk som har gjennomgått én av behandlingene beskrevet i nr. II.4, og  

(2) enten [mysen ble samlet inn minst 16 timer etter koagulering av melken og har en pH på under 6,] 

(2) (4) eller [mysen er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og i dette tidsrommet har det ikke vært påvist noen 

tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

(2) (4) eller [mysen er framstilt den ..../..../...., og med hensyn til den forventede transporttiden inntreffer denne datoen 

minst 21 dager før denne forsendelsen framvises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union,]] 

II.4. De er blitt behandlet på en av følgende måter: 

(2) enten [Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) ved 72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende pasteurisering 

som gir en negativ reaksjon på en fosfataseprøve i storfemelk, kombinert med 

(2) enten [enda en kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende 

pasteurisering som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve i storfemelk,] 

(2) eller [en etterfølgende tørkingsprosess, som dersom det gjelder melk beregnet på fôr, er kombinert med 

ytterligere oppvarming til 72 °C eller mer,] 

(2) eller [en etterfølgende prosess der pH-verdien reduseres og holdes under 6 i minst én time,] 

(2) (4) eller [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det i dette 

tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

(2) (4) eller [melken/melkeproduktet er framstilt .../.../..., og denne datoen, idet det tas hensyn til den forventede 

transporttiden, er minst 21 dager før forsendelsen forevises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske 

union,] 

(2) eller [sterilisering med en F0-verdi på minst 3,]] 

(2) eller [behandling ved ultrahøy temperatur (UHT) ved 132 °C i minst ett sekund, kombinert med: 

(2) enten [etterfølgende tørking, kombinert med ytterligere oppvarming til minst 72 °C dersom det dreier seg om 

melk beregnet til fôr,] 

(2) eller [en etterfølgende prosess der pH-verdien reduseres og holdes under 6 i minst én time,] 

(2) (4) eller [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det i dette 

tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

(2) (4) eller [melken/melkeproduktet er framstilt .../.../..., og denne datoen, idet det tas hensyn til den forventede 

transporttiden, er minst 21 dager før forsendelsen forevises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske 

union,] 

II.5. De er råmelk eller råmelksprodukter fra storfe som har gjennomgått kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) 

ved 72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende pasteurisering som gir en negativ reaksjon på en fosfataseprøve i 

storfemelk, kombinert med 

(2) (4) enten [kravet om at råmelken eller råmelksproduktene er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det i 

dette tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

(2) (4) eller [råmelken eller råmelksproduktene er framstilt .../.../...., og denne datoen, idet det tas hensyn til den 

forventede transporttiden, er minst 21 dager før forsendelsen forevises ved en grensekontrollstasjon i Den 

europeiske union,] 
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STAT Melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter som ikke 

er beregnet på konsum 

 

II. Opplysninger om helse II. a. Attestens referansenummer  II. b. 

og kommer fra dyr som har gjennomgått regelmessig veterinærkontroll for å sikre at de kommer fra driftsenheter der alle 

storfebesetninger er 

(2) (4) enten [offisielt anerkjent som frie fra tuberkulose og brucellose(5)], 

(2) (4) eller [ikke begrenset under den nasjonale lovgivning for utrydding av tuberkulose og brucellose i tredjestaten 

råmelken stammer fra], 

og (2) (4) enten [offisielt anerkjent som frie fra enzootisk bovin leukose(5),] 

(2) (4) eller [omfattet av en offentlig ordning for kontroll av enzootisk bovin leukose, og det ikke er påvist tegn på denne 

sykdommen i besetningen de siste to år, verken i kliniske undersøkelser eller i laboratorieundersøkelser.] 

II.6. Alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av melken/melkeproduktet/råmelken/råmelksproduktet etter 

bearbeiding, 

II.7. Melken/melkeproduktet/råmelken/råmelksproduktet er pakket 

(2) enten [i nye beholdere,] 

(2) eller [i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen er desinfisert med et produkt som er godkjent av 

vedkommende myndighet,] 

og beholderne er merket med en angivelse av melkens/melkeproduktets/råmelkens art og er merket med en etikett som 

angir at produktet er kategori 3-materiale og ikke beregnet på konsum. 

Merknader 

Del I: 

— Rubrikk I.6: Person som har ansvar for forsendelsen i EU: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i 

transitt. 

— Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. 

— Rubrikk I.15: Oppgi registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved 

lossing og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

— Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode fra Verdens tollorganisasjon: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 eller 35.04. 

— Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

— Rubrikk I.26 og I.27: Fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Rubrikk I.28: «Produksjonsanlegg»: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

Del II: 

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Skal fylles ut bare dersom tillatelsen til å importere til Den europeiske union er begrenset til visse regioner i den berørte 

tredjestaten. 

(4) Dette vilkåret gjelder bare tredjestater som er oppført i kolonne A i vedlegg I til vedtak 2004/438/EF. 
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STAT Melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksprodukter som ikke 

er beregnet på konsum 

 

II. Opplysninger om helse II. a. Attestens referansenummer  II. b. 

(5) Besetning som er offisielt fri for tuberkulose og brucellose i henhold til vedlegg A til rådsdirektiv 64/432/EØF, og besetning som 

er offisielt fri for enzootisk bovin leukose i henhold til kapittel I i vedlegg D til rådsdirektiv 64/432/EØF. 

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til importøren: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når 

grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

Offentlig veterinær  

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Dato: Underskrift:» 

Stempel: 

 
 

3.  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a)  Del I skal lyde: 

«DEL I 

Liste over tredjestater som medlemsstatene kan tillate import fra av melk, melkeprodukter, råmelk og 

råmelksprodukter (hygienesertifikat i kapittel 2) 

A.  Melk og melkeprodukter: 

 Tredjestater som er oppført som godkjent i noen av kolonnene i vedlegg I til vedtak 2004/438/EF. 

B.  Råmelk og råmelksprodukter: 

 Tredjestater som er oppført som godkjent i kolonne A i vedlegg I til vedtak 2004/438/EF.» 

b)  Del XII skal lyde: 

«DEL XII 

Liste over tredjestater som MEDLEMSSTATENE kan tillate import fra av biavlsprodukter (hygienesertifikat i 

kapittel 13) 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende tredjestat: 

– «(CM) Kamerun».» 

 ____________  
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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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter 

som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter)(1), særlig artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1 

bokstav b) ii) og artikkel 6 nr. 1 annet ledd, artikkel 6 nr. 2 

annet ledd, artikkel 11 nr. 2 bokstav b) og c) og artikkel 11 nr. 2 

annet ledd, artikkel 15 nr. 1 bokstav b), d), e), h) og i) og 

artikkel 15 nr. 1 annet ledd, artikkel 17 nr. 2 og artikkel 18 

nr. 3, artikkel 19 nr. 4 bokstav a)-c) og artikkel 19 nr. 4 annet 

ledd, artikkel 20 nr. 10 og 11, artikkel 21 nr. 5 og 6, artikkel 22 

nr. 3 og artikkel 23 nr. 3, artikkel 27 bokstav a)-c) og e)-h) og 

artikkel 27 annet ledd, artikkel 31 nr. 2, artikkel 32 nr. 3, 

artikkel 40, artikkel 41 nr. 3 første og tredje ledd, artikkel 42, 

artikkel 43 nr. 3, artikkel 45 nr. 4, artikkel 47 nr. 2, artikkel 48 

nr. 2, artikkel 48 nr. 7 bokstav a) og nr. 8 bokstav a) og 

artikkel 48 nr. 8 annet ledd, 

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 

om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra 

tredjestater(2), særlig artikkel 16 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsettes bestemmelser 

om dyrehelse og folkehelse for animalske biprodukter og 

avledede produkter. Forordningen fastsetter hvilke 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 1. 

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

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

forhold animalske biprodukter skal disponeres under, med 

sikte på å hindre spredning av risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen. Forordningen fastsetter videre vilkårene for 

bruk av animalske biprodukter i fôr og til diverse andre 

formål, for eksempel i kosmetikk, legemidler og tekniske 

anvendelser. Forordningen fastsetter også driftsan-

svarliges forpliktelser i forbindelse med håndtering av 

animalske biprodukter i virksomheter og anlegg som er 

underlagt offentlig kontroll. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 skal det 

gjennom gjennomføringsbestemmelser fastsettes nærmere 

bestemmelser om håndtering av animalske biprodukter og 

avledede produkter, for eksempel krav til bearbeiding, 

hygienekrav og formatet for dokumentasjon som skal 

følge forsendelser av animalske biprodukter og avledede 

produkter av hensyn til sporbarheten. 

3)  Nærmere bestemmelser om bruk og disponering av 

animalske biprodukter i denne forordning bør fastsettes 

med sikte på å nå målene i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, særlig når det gjelder bærekraftig bruk 

av animalsk materiale og et høyt nivå for vern av 

folkehelsen og dyrehelsen i Den europeiske union. 

4)  Forordning (EF) nr. 1069/2009 får ikke anvendelse på 

hele kropper eller deler av ville dyr som ikke mistenkes 

for å være angrepet eller påvirket av sykdommer som 

kan overføres til mennesker eller dyr, med unntak av 

vanndyr som fanges for kommersielle formål. 

Forordningen får heller ikke anvendelse på hele kropper 

eller deler av viltlevende vilt som ikke er samlet inn 

etter felling, i samsvar med god jaktpraksis. Slike 

animalske biprodukter fra jakt bør disponeres på en slik 

måte at overføring av risiko hindres, i samsvar med den 

særskilte jaktpraksis og i samsvar med det aktive jegere 

anser som god praksis.  

2020/EØS/57/03 
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5)  Forordning (EF) nr. 1069/2009 får anvendelse på 

animalske biprodukter til preparering av jakttrofeer. 

Preparering av slike trofeer, samt preparering av dyr og 

deler av dyr med andre metoder, for eksempel 

plastinering, bør skje under forhold som hindrer 

overføring av risiko for folkehelsen eller dyrehelsen. 

6)  Forordning (EF) nr. 1069/2009 får anvendelse på 

kjøkken- og matavfall som kommer fra transportmidler i 

internasjonal trafikk, for eksempel materiale fra 

næringsmidler som serveres om bord på fly eller skip 

som ankommer Den europeiske union fra en tredjestat. 

Kjøkken- og matavfall omfattes også av nevnte 

forordning dersom det er beregnet på bruk i fôr, på 

bearbeiding i samsvar med en av bearbeidingsmetodene 

som er godkjent i henhold til denne forordning, eller på 

omdanning til biogass eller kompostering. I henhold til 

forordning (EF) nr. 1069/2009 er det forbudt å fôre 

produksjonsdyr, unntatt pelsdyr, med kjøkken- og 

matavfall. Kjøkken- og matavfall i henhold til 

forordning (EF) nr. 1069/2009 kan derfor bearbeides og 

deretter brukes, forutsatt at det avledede produktet ikke 

brukes som fôr til slike dyr. 

7)  Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk bør 

definisjonen av fôrmidler i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om 

omsetning av og bruk av fôrvarer, endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 

og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, kommisjons-

direktiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 

83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EØF og 96/25/EF samt 

kommisjonsbeslutning 2004/217/EF(1) anvendes som 

grunnlag for definisjonen av fôrmidler av animalsk 

opprinnelse i denne forordning. 

8)  I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 er det 

forbudt å sende animalske biprodukter og avledede 

produkter fra mottakelige arter, fra driftsenheter, 

virksomheter, anlegg eller områder som er underlagt 

restriksjoner på grunn av forekomst av alvorlige 

smittsomme sykdommer. For å sikre et høyt nivå for 

vern av dyrehelsen i Unionen bør det angis at listen over 

sykdommer i helseregelverket for landdyr og for 

vanndyr fra Verdens dyrehelseorganisasjon (heretter 

kalt «OIE»), er den listen over alvorlige smittsomme 

sykdommer som skal anvendes ved fastsettelsen av 

forbudets omfang. 

9)  Ettersom europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF 

av 4. desember 2000 om forbrenning av avfall(2) ikke 

omfatter avfallsforbrenning og samforbrenning av visse 

  

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

(2) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91. 

animalske biprodukter, bør det fastsettes egnede 

bestemmelser for å hindre helserisiko i forbindelse med 

denne virksomheten med hensyn til mulige miljø-

virkninger. Rester fra avfallsforbrenning eller sam-

forbrenning av animalske biprodukter bør resirkuleres 

eller disponeres i samsvar med Unionens miljøregelverk, 

ettersom dette regelverket tillater at fosforen i aske brukes 

til gjødsel og at asken fra kremering av kjæledyr gis til 

eierne. 

10)  Produkter av animalsk opprinnelse eller næringsmidler 

som inneholder slike produkter, bør for å begrense mulig 

helserisiko disponeres på en fyllplass i henhold til 

rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering 

av avfall(3) bare dersom de er bearbeidet i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 

av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(4). 

11)  Det bør være forbudt å disponere animalske biprodukter 

eller avledede produkter gjennom spillvann, ettersom 

spillvann ikke er underlagt krav som sikrer egnet 

kontroll av risiko for folkehelsen og dyrehelsen. Egnede 

tiltak bør vedtas for å hindre uakseptabel risiko som 

følge av utilsiktet disponering av flytende animalske 

biprodukter, for eksempel i forbindelse med rengjøring 

av gulv og utstyr som brukes ved bearbeiding. 

12)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF 

av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av 

visse direktiver(5) fastsettes visse tiltak for å verne miljøet 

og menneskers helse. I henhold til artikkel 2 nr. 2 

bokstav b) i nevnte direktiv er visse produkter unntatt fra 

direktivets virkeområde i det omfang de er omfattet av 

andre deler av Unionens regelverk, herunder animalske 

biprodukter som er omfattet av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 om 

hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er 

beregnet på konsum(6), unntatt slike som er beregnet på 

avfallsforbrenning, deponering eller bruk i biogass- eller 

komposteringsanlegg. Nevnte forordning ble 

4. mars 2011 opphevet og erstattet av forordning (EF) 

nr. 1069/2009. Av hensyn til sammenhengen i Unionens 

regelverk bør prosessene som anvendes for å omdanne 

animalske biprodukter og avledede produkter til biogass 

og kompost, være i samsvar med hygienereglene i denne 

forordning samt miljøverntiltakene i direktiv 2008/98/EF.  
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13)  Vedkommende myndighet i en medlemsstat bør kunne 

godkjenne alternative parametrer for omdanning av 

animalske biprodukter til biogass eller for kompostering 

på grunnlag av en validering i samsvar med en 

harmonisert modell. Det bør i så fall være mulig å 

bringe råtnerester og kompost i omsetning i hele Den 

europeiske union. Vedkommende myndighet i en 

medlemsstat bør videre kunne godkjenne visse 

parametrer for bestemte animalske biprodukter, for 

eksempel kjøkken- og matavfall og blandinger av slikt 

avfall og annet materiale, som omdannes til biogass 

eller komposteres. Ettersom slike godkjenninger ikke 

utstedes på grunnlag av en harmonisert modell, bør 

råtnerester og kompost bare bringes i omsetning i de 

medlemsstater der parametrene er blitt godkjent. 

14)  For å hindre at næringsmidler kontamineres med 

sykdomsframkallende stoffer, bør virksomheter eller 

anlegg som bearbeider animalske biprodukter, være 

plassert atskilt fra slakterier eller andre virksomheter der 

næringsmidler bearbeides, særlig i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 

av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler 

for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), med 

mindre de animalske biproduktene bearbeides under 

forhold som er blitt godkjent av vedkommende 

myndighet, med sikte på å hindre overføring av risiko for 

folkehelsen og dyrehelsen til virksomheter som 

bearbeider næringsmidler. 

15)  I europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 

av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å hindre, 

bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform 

encefalopati(2) er det fastsatt at medlemsstatene skal 

gjennomføre årlige overvåkingsprogrammer for over-

førbar spongiform encefalopati. (TSE). Kropper av dyr 

som for å fremme biologisk mangfold brukes som fôr til 

visse arter, bør være omfattet av overvåkings-

programmene i det omfang som er nødvendig for å sikre 

at det gjennom disse programmene innhentes til-

strekkelige opplysninger om prevalensen av TSE i en 

bestemt medlemsstat. 

16)  I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 er det tillatt å 

fôre truede eller vernede arter av åtselfugler og andre arter 

som lever i sitt habitat, med visse typer kategori 1-

materiale for å fremme biologisk mangfold. Slik fôring 

bør tillates for visse kjøttetende arter nevnt i rådsdirektiv 
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92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville 

dyr og planter(3) og for visse arter av rovfugler nevnt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF av 

30. november 2009 om vern av viltlevende fugler(4) for å 

ta hensyn til disse artenes naturlige spisemønstre. 

17)  Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 er det innført en 

framgangsmåte for godkjenning av alternative metoder 

for bruk eller disponering av animalske biprodukter eller 

avledede produkter. Slike metoder kan godkjennes av 

Kommisjonen etter at den har mottatt en uttalelse fra 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «EFSA»). For å lette EFSAs vurdering av 

søknader bør det fastsettes et standardformat som viser 

hva slags dokumentasjon søkerne skal framlegge.  

I samsvar med traktatene bør det være mulig å 

framlegge søknader om alternative metoder på de 

offisielle språk i Unionen, som fastsatt i rådsforordning 

(EØF) nr. 1 om fastsettelse av reglene for bruk av språk 

i Det europeiske økonomiske fellesskap(5). 

18)  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav 

til fôrvarehygiene(6) skal driftsansvarlige for fôrforetak, 

bortsett fra primærprodusenter, lagre og transportere fôr 

under visse hygieniske forhold. Ettersom disse 

forholdene sikrer en tilsvarende reduksjon av mulig 

risiko, bør fôrblandinger framstilt av animalske 

biprodukter ikke omfattes av de krav i denne forordning 

som gjelder lagring og transport. 

19)  For å fremme vitenskap og forskning og for å sikre best 

mulig bruk av animalske biprodukter og avledede 

produkter som brukes til diagnostisering av sykdommer 

hos mennesker eller dyr, bør vedkommende myndighet ha 

mulighet til å fastsette vilkår for prøver av slikt materiale 

til forsknings- og utdanningsformål og diagnoseformål. 

Slike vilkår bør imidlertid ikke fastsettes for prøver av 

sykdomsframkallende stoffer som er omfattet av særlige 

bestemmelser i rådsdirektiv 92/118/EØF av 17. desember 

1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse 

ved handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til 

Fellesskapet av produkter som ikke omfattes av nevnte 

krav fastsatt i særlige fellesskapsregler nevnt i avsnitt I i 

vedlegg A til direktiv 89/662/EØF og, når det gjelder 

sykdomsfremkallende smittestoffer, i direktiv 

90/425/EØF(7).  
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20)  Ved direktiv 97/78/EF unntas animalske biprodukter 

som er beregnet på utstillinger, forutsatt at de ikke skal 

markedsføres, og animalske biprodukter som er 

beregnet på bestemte undersøkelser eller analyser, fra 

veterinærkontroll på grensekontrollstasjonen på 

innførselsstedet til Unionen. I henhold til nevnte 

direktiv kan det vedtas gjennomføringstiltak for disse 

unntakene. I denne forordning bør det fastsettes egnede 

vilkår for import av animalske biprodukter og avledede 

produkter beregnet på utstillinger og særlige 

undersøkelser eller analyser, for å sikre at uakseptabel 

risiko for folkehelsen eller dyrehelsen ikke spres når 

slike produkter innføres til Unionen. Av hensyn til 

sammenhengen i Unionens regelverk og for å sikre de 

driftsansvarliges rettssikkerhet, bør disse vilkårene og 

gjennomføringstiltakene for direktiv 97/78/EF fastsettes 

i denne forordning. 

21)  Etter innsamling bør animalske biprodukter håndteres 

under egnede forhold som sikrer at uakseptabel risiko for 

folkehelsen eller dyrehelsen ikke overføres. Virksomheter 

eller anlegg der visse aktiviteter gjennomføres før videre 

bearbeiding av animalske biprodukter, bør bygges og 

drives på en måte som hindrer overføring av risiko. Dette 

bør omfatte virksomheter eller anlegg der det gjennom-

føres aktiviteter som innebærer håndtering av animalske 

biprodukter i samsvar med Unionens veterinærregelverk, 

unntatt håndtering av animalske biprodukter i forbindelse 

med behandling hos privatpraktiserende veterinærer. 

22)  I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 skal 

driftsansvarlige sikre at animalske biprodukter og 

avledede produkter kan spores i alle ledd av kjeden av 

framstilling, bruk og disponering, for å unngå unød-

vendige forstyrrelser i det indre marked i tilfelle av 

hendelser i forbindelse med faktisk eller mulig risiko for 

folkehelsen eller dyrehelsen. Sporbarheten bør derfor 

sikres ikke bare av driftsansvarlige som framstiller, 

samler inn eller transporterer animalske biprodukter, 

men også av driftsansvarlige som disponerer animalske 

biprodukter eller avledede produkter ved avfalls-

forbrenning, samforbrenning eller deponering. 

23)  Beholdere og transportmidler som brukes for animalske 

biprodukter eller avledede produkter, bør holdes rene 

for å unngå kontaminering. Dersom de bare er beregnet 

på transport av et bestemt materiale, for eksempel et 

flytende animalsk biprodukt som ikke innebærer en 

uakseptabel helserisiko, kan de driftsansvarlige tilpasse 

sine tiltak for å unngå kontaminering, etter den risikoen 

dette materialet faktisk innebærer. 

24)  Medlemsstatene bør kunne kreve at driftsansvarlige 

anvender det integrerte veterinærdatasystemet (TRACES) 

som ble innført ved kommisjonsvedtak 2004/292/EF 

av 30. mars 2004 om innføring av TRACES-systemet og 

endring av vedtak 92/486/EØF(1) (heretter kalt 

«TRACES-systemet»), for å dokumentere at forsendelser 

av animalske biprodukter eller avledede produkter 

ankommer bestemmelsesstedet. Alternativt bør forsendel-

sens ankomst dokumenteres ved at den fjerde kopien av 

handelsdokumentet sendes tilbake til produsenten. 

Erfaringene med de to alternative metodene bør evalueres 

etter det første året med gjennomføring av denne 

forordning. 

25)  Ved forordning (EF) nr. 853/2004 fastsettes visse 

parametrer for behandling av smeltet fett, fiskeolje og 

eggprodukter, som gir en egnet kontroll av mulig 

helserisiko når slike produkter brukes for andre formål 

enn konsum. Disse parametrene bør derfor godkjennes 

som alternativer til de behandlingene av animalske 

biprodukter som er fastsatt i denne forordning. 

26)  Råmelk og råmelksprodukter bør komme fra storfebe-

setninger som er frie for visse sykdommer som nevnt i 

rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelse-

problemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(2). 

27)  Henvisningene til rådsdirektiv 76/768/EØF 

av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om kosmetiske produkter(3), til rådsdirektiv 

96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse 

stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt 

beta-agonister innenfor husdyrhold(4), til rådsdirektiv 

96/23/EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal 

iverksettes med hensyn til visse stoffer og deres 

restmengder i levende dyr og animalske produkter(5) bør 

ajourføres, og det samme bør henvisningen til råds-

direktiv 2009/158/EF av 30. november 2009 om 

dyrehelsevilkår for handel innenfor Fellesskapet med og 

import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg(6) i 

hygienereglene for handel med ubearbeidet husdyr-

gjødsel. 

28)  Visse typer importert materiale til framstilling av fôr til 

kjæledyr bør håndteres og brukes på vilkår som står i 

forhold til den risikoen materialet kan innebære. Det bør 

særlig fastsettes bestemmelser om sikker transport til 

bestemmelsesvirksomheter eller -anlegg der dette 

materialet og kategori 3-materiale blandes inn i fôr til 

  

(1) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63. 

(2) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(3) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. 

(4) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 3. 

(5) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

(6) EUT L 343 av 22.12.2009, s. 74. 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/47 

 

kjæledyr. Når det gjelder bestemmelsesvirksomheter 

eller -anlegg, bør vedkommende myndighet kunne 

tillate at importert materiale lagres sammen med 

kategori 3-materiale, forutsatt at det importerte 

materialet kan spores. 

29)  I forordning (EF) nr. 1069/2009 vises det til visse 

avledede produkter som kan bringes i omsetning i 

samsvar med vilkår fastsatt i visse andre deler av 

Unionens regelverk. I samme regelverk fastsettes også 

vilkår for import, innsamling og forflytning av 

animalske biprodukter og avledede produkter til 

framstilling av slike avledede produkter. Forordning 

(EF) nr. 1069/2009 får imidlertid anvendelse dersom det 

i andre deler av Unionens regelverk ikke er fastsatt 

vilkår knyttet til den risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen som slike råmaterialer kan medføre. 

Ettersom slike vilkår ikke er fastsatt med hensyn til 

materialer som har gjennomgått visse bearbeidingstrinn 

før de oppfyller vilkårene for omsetning i henhold til 

andre deler av Unionens regelverk, bør de fastsettes i 

denne forordning. Det bør særlig fastsettes vilkår for 

import og håndtering av slikt materiale i Unionen i 

samsvar med strenge kontroll- og dokumentasjonskrav, 

for å hindre overføring av mulig helserisiko fra slikt 

materiale. 

30)  Det bør i denne forordning særlig fastsettes egnede 

helsevilkår for materiale som brukes til framstilling av 

legemidler i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om 

innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for 

mennesker(1), av veterinærpreparater i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 

6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for veterinærpreparater(2), for medisinsk utstyr i 

samsvar med rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om 

medisinsk utstyr(3), av medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om medisinsk 

utstyr til in vitro-diagnostikk(4), av aktive implanterbare 

medisinske innretninger i samsvar med rådsdirektiv 

90/385/EØF av 20. juni 1990 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om aktive implanterbare 

medisinske innretninger(5) eller laboratoriereagenser 

(«sluttproduktene»). Dersom risikoen knyttet til slikt 

materiale reduseres gjennom rensing, konsentrasjon i 

produktet eller på grunn av vilkårene for håndtering og 

disponering, bør bare kravene i forordning (EF) 
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nr. 1069/2009 og i denne forordning få anvendelse når det 

gjelder sporbarhet. I slike tilfeller bør kravene om at 

animalske biprodukter skal holdes atskilt fra andre 

kategorier i virksomheten eller anlegget som framstiller 

sluttproduktene, ikke få anvendelse, ettersom senere bruk 

av materiale for andre formål, særlig bruk i næringsmidler 

eller fôr, kan utelukkes dersom den driftsansvarlige 

anvender reglene på riktig måte under vedkommende 

myndighets ansvar. Forsendelser av slikt materiale som 

skal importeres til Unionen, bør gjennomgå veterinær-

kontroll på grensekontrollstasjonen på innførselsstedet til 

Unionen i samsvar med direktiv 97/78/EF, for å sikre at 

disse produktene oppfyller kravene for å kunne bringes i 

omsetning i Unionen. 

31)  I henhold til rådsdirektiv 2009/156/EF av 

30. november 2009 om krav til dyrehelse ved forflytning 

av dyr av hestefamilien og innførsel av slike dyr fra 

tredjestater(6) er visse sykdommer som dyr av 

hestefamilien er mottakelige for, meldepliktige. 

Blodprodukter fra dyr av hestefamilien, som er beregnet 

på andre formål enn fôr, for eksempel blodprodukter 

beregnet på veterinærpreparater, bør for å redusere 

risikoen for overføring av slike sykdommer komme fra 

dyr av hestefamilien som ikke har vist kliniske tegn til 

slike sykdommer. 

32)  Det bør være tillatt å omsette ferske huder og skinn for 

andre formål enn konsum, forutsatt at de oppfyller de 

kravene til dyrehelse for ferskt kjøtt som er fastsatt i 

samsvar med 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(7), ettersom 

disse vilkårene sikrer en tilstrekkelig reduksjon av 

mulig helserisiko. 

33)  Hygienereglene for framstilling og omsetning av 

jakttrofeer og andre preparater fra dyr som fastsettes i 

denne forordning og som har til hensikt å fjerne mulig 

risiko, bør utfylle bestemmelsene om vern av visse arter 

av ville dyr i rådsforordning (EF) nr. 338/97 av 

9. desember 1996 om vern av ville dyr og planter ved 

kontroll av handelen med dem(8), ettersom nevnte 

forordning har et annet formål. Anatomiske preparater av 

dyr eller animalske biprodukter som har gjennomgått en 

behandling, for eksempel plastinering, som på tilsvarende 

måte reduserer mulig risiko, bør for å gjøre det lettere å 

bruke slike preparater, særlig til undervisningsformål, 

ikke være omfattet av dyrehelserestriksjoner.  
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34)  Biprodukter av biavl som skal bringes i omsetning, bør 

være frie for visse sykdommer som bier er mottakelige 

for og som er oppført i 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(1). 

35)  Europaparlamentet og Rådet har oppfordret Kommi-

sjonen til å fastsette et sluttpunkt i produksjonskjeden for 

produkter av bearbeidet fett, der de ikke lenger skal være 

omfattet av kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Beslutningen om dette sluttpunktet bør tas så snart det 

foreligger en vurdering som evaluerer fettbearbeidings-

prosessenes evne til å redusere den mulige helserisikoen 

som ulike kategorier av materiale som bearbeides, kan 

medføre. 

36)  Det bør i denne forordning vises til kommisjons-

forordning (EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om 

fastsettelse av lister over tredjestater, tredjestatsområder 

og deler av disse, som er godkjent med hensyn til 

import av visse dyr og ferskt kjøtt til EU, og krav 

vedrørende utstedelse av veterinærsertifikater(2), i det 

omfang disse tredjestatene og andre territorier bør 

godkjennes for import av visse animalske biprodukter 

eller avledede produkter, ettersom den risikoen disse 

produktene innebærer tilsvarer risikoen som kan oppstå 

gjennom import av levende dyr eller ferskt kjøtt. 

37)  På grunnlag av lignende vurderinger av helserisiko og for 

å sikre sammenheng i Unionens regelverk bør det vises til 

ytterligere lister over tredjestater som det er tillatt å 

importere visse typer materiale av animalsk opprinnelse 

fra, med sikte på å fastsette hvilke tredjestater animalske 

biprodukter fra visse arter kan importeres fra. Slike lister 

er fastsatt ved kommisjonsvedtak 2004/211/EF av 

6. januar 2004 om opprettelse av en liste over tredjestater 

og deler av deres territorier som medlemsstatene tillater 

import fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og 

embryoer fra dyr av hestefamilien, og om endring av 

beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF(3), kommisjons-

forordning (EU) nr. 605/2010 av 2. juli 2010 om krav til 

dyrehelse og folkehelse og utstedelse av veterinærattest 

ved innførsel til Den europeiske union av råmelk og 

melkeprodukter beregnet på konsum(4), kommisjons-

vedtak 2006/766/EF av 6. november 2006 om opprettelse 

av lister over tredjestater og territorier som det er tillatt 
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med import fra av muslinger, pigghuder, sekkedyr, 

sjøsnegler og fiskerivarer(5), kommisjonsforordning (EF) 

nr. 798/2008 av 8. august 2008 om fastsettelse av en liste 

over tredjestater, territorier, soner eller områder hvorfra 

fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i 

transitt gjennom Fellesskapet, og krav til veterinær-

sertifikater(6) og kommisjonsforordning (EF) 

nr. 119/2009 av 9. februar 2009 om fastsettelse av en liste 

over tredjestater eller deler av disse, for import til eller 

transitt gjennom Fellesskapet av kjøtt av ville dyr av 

leporidefamilien, av visse viltlevende landpattedyr og 

oppdrettskaniner samt om kravene til veterinærattest(7). 

38)  Ettersom avfall fra fotoindustrien, som bruker visse 

animalske biprodukter, for eksempel virvelsøyle fra 

storfe, ikke bare innebærer en risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen, men også for miljøet, bør det enten dispo-

neres eller eksporteres fra de animalske biproduktenes 

opprinnelsestredjestat i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 

om transport av avfall(8). 

39)  I reglene for transitt av visse animalske biprodukter og 

avledede produkter gjennom Den europeiske union 

mellom områder i Russland bør det vises til listen  

over grensekontrollstasjoner i kommisjonsdirektiv 

2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei 

liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om 

fastsetjing av visse reglar for dei inspeksjonane som 

veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om 

fastsetjing av veterinæreiningar i TRACES(9). Det felles 

veterinærdokumentet til bruk ved import som er fastsatt i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004 av  

22. Januar 2004 om fastsettelse av framgangsmåtene for 

veterinærkontroller ved Fellesskapets grensekontroll-

stasjoner ved import av produkter fra tredjestater(10) bør 

anvendes ved denne type transitt. 

40)  I denne forordning bør det fastsettes at hygienesertifi-

katene som skal følge forsendelser av animalske 

biprodukter eller avledede produkter på innførselsstedet 

til Unionen der veterinærkontroll finner sted, bør 

utstedes i samsvar med prinsipper for attestering som 

tilsvarer prinsippene i rådsdirektiv 96/93/EF av 

17. desember 1996 om utstedelse av sertifikater for dyr 

og animalske produkter(11).  

  

(5) EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53. 

(6) EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1. 

(7) EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12. 

(8) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

(9) EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1. 

(10) EUT L 21 av 28.1.2004, s. 11. 

(11) EFT L 13 av 16.1.1997, s. 28. 
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41)  Av hensyn til sammenhengen i Unionens regelverk bør 

det gjennomføres offentlig kontroll av hele kjeden av 

animalske biprodukter og avledede produkter i samsvar 

med de allmenne prinsippene for offentlig kontroll som 

er fastsatt i 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(1). 

42)  Det er derfor nødvendig å fastsette gjennomføringstiltak 

for forordning (EF) nr. 1069/2009 i denne forordning. 

43)  Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 oppheves forord-

ning (EF) nr. 1774/2002 med virkning fra 4. mars 2011. 

44)  Etter vedtakelsen av forordning (EF) nr. 1774/2002 ble 

visse gjennomføringsrettsakter vedtatt, nærmere bestemt 

kommisjonsforordning (EF) nr. 811/2003(2) om forbudet 

mot resirkulering innenfor samme art når det gjelder fisk, 

nedgraving og forbrenning av visse animalske 

biprodukter som avfall, kommisjonsvedtak 

2003/322/EF(3) om fôring av enkelte arter av åtselfugler 

med visse typer kategori 1-materiale, kommisjonsvedtak 

2003/324/EF(4) om unntak fra forbudet mot resirkulering 

innenfor samme art for pelsdyr, kommisjonsforordning 

(EF) nr. 79/2005(5) om melk og melkebaserte produkter, 

(EF) nr. 92/2005(6) om framgangsmåter for disponering 

eller bruk, (EF) nr. 181/2006(7) om andre former for 

organisk gjødsel og jordforbedringsmidler enn husdyr-

gjødsel, (EF) nr. 1192/2006(8) om lister over godkjente 

anlegg og (EF) nr. 2007/2006(9) om import og transitt av 

visse halvfabrikater av kategori 3. 

45)  I tillegg ble visse overgangstiltak vedtatt, særlig 

kommisjonsforordning (EF) nr. 878/2004(10) om import 

og håndtering av visse typer kategori 1- og 2-materiale, 

kommisjonsvedtak 2004/407/EF(11) om import av visse 

typer materiale til framstilling av fotografisk gelatin, og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006(12) om 

håndtering av tidligere næringsmidler, med sikte på å 

fastsette tiltak som står i forhold til risikoen for visse 

særskilte bruksformål for animalske biprodukter. 

46)  For ytterligere å forenkle Unionens bestemmelser om 

animalske biprodukter, i samsvar med anmodningen fra 

formannskapet i Rådet i forbindelse med vedtakelsen av 

forordning (EF) nr. 1069/2009, ble disse gjennom-

førings- og overgangstiltakene gjennomgått. De bør nå 

  

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

(2) EUT L 117 av 13.5.2003, s. 14. 

(3) EUT L 117 av 13.5.2003, s. 32. 

(4) EUT L 117 av 13.5.2003, s. 37. 

(5) EUT L 16 av 20.1.2005, s. 46. 

(6) EUT L 19 av 21.1.2005, s. 27. 

(7) EUT L 29 av 2.2.2006, s. 31. 

(8) EUT L 215 av 5.8.2006, s. 10. 

(9) EUT L 379 av 28.12.2006, s. 98. 

(10) EUT L 162 av 30.4.2004, s. 62. 

(11) EUT L 151 av 30.4.2004, s. 11. 

(12) EUT L 32 av 4.2.2006, s. 13. 

ved denne forordning oppheves og erstattes i det 

omfang som er nødvendig for å skape en sammen-

hengende rettslig ramme for animalske biprodukter og 

avledede produkter. 

47)  Forordning (EF) nr. 1069/2009 får anvendelse 

fra 4. mars 2011, og denne forordning bør derfor også få 

anvendelse fra samme dato. Det er videre nødvendig å 

fastsette en overgangsperiode for å gi berørte parter tid 

til å tilpasse seg til de nye bestemmelsene i denne 

forordning og til å bringe i omsetning visse produkter 

som er framstilt i samsvar med de hygieneregler som 

gjaldt i Unionen før nevnte dato, samt for at importen 

skal kunne fortsette når kravene i denne forordning trer i 

kraft. 

48)  Omsetning og eksport av visse produkter nevnt i 

forordning (EF) nr. 878/2004 bør fortsatt skje i samsvar 

med nasjonale tiltak, ettersom den tilknyttede risikoen for 

den begrensede mengden materiale som dette omfatter i 

dag, kan håndteres på nasjonalt plan, i påvente av en 

mulig framtidig harmonisering. I påvente av at det på 

grunnlag av ytterligere dokumentasjon vedtas tiltak for 

innsamling og disponering av visse begrensede mengder 

av produkter av animalsk opprinnelse fra detaljhandelen, 

bør vedkommende myndighet fortsatt kunne tillate at 

slike produkter samles inn og disponeres på andre måter, 

forutsatt at et tilsvarende nivå for vern av folkehelsen og 

dyrehelsen sikres. 

49)  I samsvar med den anmodningen Europaparlamentet 

framsatte da det godkjente forordning (EF) nr. 1069/2009 

ved første behandling, og idet det tas hensyn til 

Parlamentets mer spesifikke forslag til håndtering av 

visse tekniske spørsmål, ble et utkast til denne forordning 

27. september 2010 framlagt for Komiteen for miljø, 

folkehelse og næringsmiddeltrygghet, med sikte på 

utveksling av synspunkter. 

50)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og definisjoner 

I denne forordning fastsettes gjennomføringstiltak 

a)  for hygiene- og dyrehelsereglene for animalske biprodukter 

og avledede produkter i forordning (EF) nr. 1069/2009,  



Nr. 57/50 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

b)  for visse prøver og produkter som er unntatt fra 

veterinærkontroll på grensekontrollstasjonen i henhold til 

artikkel 16 nr. 1 bokstav e) og f) i direktiv 97/78/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 3 

Sluttpunkt i produksjonskjeden for visse avledede 

produkter 

Følgende avledede produkter kan bringes i omsetning, men ikke 

importeres, uten restriksjoner, som fastsatt i artikkel 5 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009: 

a)  biodiesel som oppfyller kravene til disponering og bruk av 

avledede produkter i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 3 nr. 2 

bokstav b), 

b)  bearbeidet fôr til kjæledyr som oppfyller de særlige kravene 

til bearbeidet fôr til kjæledyr i vedlegg XIII kapittel II nr. 7 

bokstav a), 

c)  tyggesaker som oppfyller de særlige kravene til tyggesaker 

i vedlegg XIII kapittel II nr. 7 bokstav b), 

d)  huder og skinn av hovdyr som oppfyller de særlige kravene 

til sluttpunktet for disse produktene i vedlegg XIII 

kapittel V bokstav C, 

e)  ull og hår som oppfyller de særlige kravene til sluttpunktet 

for disse produktene i vedlegg XIII kapittel VII bokstav B, 

f)  fjør og dun som oppfyller de særlige kravene til 

sluttpunktet for disse produktene i vedlegg XIII kapittel VII 

bokstav C, 

g)  pels som oppfyller kravene i vedlegg XIII kapittel VIII. 

Artikkel 4 

Alvorlige smittsomme sykdommer 

Sykdommene som er oppført i artikkel 1.2.3 i 2010-utgaven av 

OIEs helseregelverk for landdyr og i kapittel 1.3 i 2010-utgaven 

av helseregelverket for vanndyr, skal anses som alvorlige 

smittsomme sykdommer ved anvendelse av alminnelige 

dyrehelserestriksjoner i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) ii) 

i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

KAPITTEL II 

DISPONERING OG BRUK AV ANIMALSKE BIPRODUKTER 

OG AVLEDEDE PRODUKTER 

Artikkel 5 

Restriksjoner på bruk av animalske biprodukter og 

avledede produkter 

1.  Driftsansvarlige i medlemsstatene nevnt i vedlegg II 

kapittel I skal oppfylle vilkårene fastsatt i nevnte kapittel for 

fôring av pelsdyr med visse typer materiale framstilt av kropper 

eller deler av dyr av samme art. 

2.  Driftsansvarlige skal overholde de restriksjonene for 

fôring av produksjonsdyr med høstede fôrvekster fra jord der 

det er spredt organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, som 

er fastsatt i vedlegg II kapittel II. 

Artikkel 6 

Disponering ved avfallsforbrenning og samforbrenning 

1.  Vedkommende myndighet skal sikre at avfallsforbrenning 

og samforbrenning av animalske biprodukter og avledede 

produkter bare skjer 

a)  i avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg som 

har fått en tillatelse i henhold til direktiv 2000/76/EF, eller 

b)  når det gjelder anlegg som ikke er omfattet av kravet om 

tillatelse i direktiv 2000/76/EF, i avfallsforbrenningsanlegg 

og samforbrenningsanlegg som er godkjent av ved-

kommende myndighet for disponering ved avfallsfor-

brenning, eller disponering eller gjenvinning av animalske 

biprodukter eller avledede produkter, dersom de er avfall, 

ved samforbrenning i henhold til artikkel 24 nr. 1 

bokstav b) eller c) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

2.  Vedkommende myndighet skal godkjenne avfallsfor-

brenningsanlegg og samforbrenningsanlegg som nevnt i nr. 1 

bokstav b) i henhold til artikkel 24 nr. 1 bokstav b) eller c) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 bare dersom de oppfyller 

kravene i vedlegg III til denne forordning. 

3.  Driftsansvarlige for avfallsforbrenningsanlegg og sam-

forbrenningsanlegg skal oppfylle de alminnelige kravene til 

avfallsforbrenning og samforbrenning i vedlegg III kapittel I. 

4.  Driftsansvarlige for avfallsforbrenningsanlegg og sam-

forbrenningsanlegg med høy kapasitet skal oppfylle kravene i 

vedlegg III kapittel II. 

5.  Driftsansvarlige for avfallsforbrenningsanlegg og 

samforbrenningsanlegg med lav kapasitet skal oppfylle kravene 

i vedlegg III kapittel III. 

Artikkel 7 

Deponering av visse typer kategori 1- og 3-materiale 

Som unntak fra artikkel 12 og artikkel 14 bokstav c) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 kan vedkommende myndighet 

tillate deponering av følgende typer kategori 1- og 3-materiale 

på en godkjent fyllplass: 

a)  importert fôr til kjæledyr framstilt av importert materiale av 

kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav c) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009,  
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b)  kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav f) og g) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, forutsatt at 

i)  materialet ikke har vært i kontakt med animalske 

biprodukter nevnt i artikkel 8 og 9 og artikkel 10 

bokstav a)-e) og h)-p) i nevnte forordning, 

ii)  materialet på det tidspunkt det skal disponeres 

— er blitt bearbeidet i henhold til artikkel 2 nr. 1 

bokstav m) i forordning nr. 852/2004, og 

— er blitt bearbeidet i samsvar med kapittel II i 

vedlegg X til denne forordning eller i samsvar med 

de særlige kravene til fôr til kjæledyr i kapittel II i 

vedlegg XIII til denne forordning, dersom 

materialet er nevnt i artikkel 10 bokstav g) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009/EF, og 

iii)  disponeringen av dette materialet ikke utgjør en risiko 

for folkehelsen eller dyrehelsen. 

Artikkel 8 

Krav til bearbeidingsanlegg og andre virksomheter 

1.  Driftsansvarlige skal sikre at bearbeidingsanlegg og andre 

virksomheter som de har kontroll over, oppfyller følgende krav 

i vedlegg IV kapittel I: 

a)  de alminnelige vilkårene for bearbeiding i avsnitt 1, 

b)  kravene til behandling av spillvann i avsnitt 2, 

c)  de særlige kravene til bearbeiding av kategori 1- og 2-

materiale i avsnitt 3, 

d)  de særlige kravene til bearbeiding av kategori 3-materiale i 

avsnitt 4. 

2.  Vedkommende myndighet skal godkjenne bearbeidings-

anlegg og -virksomheter bare dersom de oppfyller kravene i 

vedlegg IV kapittel I. 

Artikkel 9 

Hygiene- og bearbeidingskrav til bearbeidingsanlegg og 

andre virksomheter 

Driftsansvarlige skal sikre at virksomheter og anlegg som de 

har kontroll over, oppfyller følgende krav i vedlegg IV: 

a)  hygiene- og bearbeidingskravene i kapittel II, 

b)  standardmetodene for bearbeiding i kapittel III, forutsatt at 

metodene anvendes i virksomheten eller anlegget, 

c)  de alternative bearbeidingsmetodene i kapittel IV, forutsatt 

at metodene anvendes i virksomheten eller anlegget. 

Artikkel 10 

Krav med hensyn til omdanning av animalske biprodukter 

og avledede produkter til biogass eller kompost 

1.  Driftsansvarlige skal sikre at virksomheter og anlegg som 

de har kontroll over, oppfyller følgende krav til omdanning av 

animalske biprodukter og avledede produkter til biogass eller 

for kompostering i vedlegg V: 

a)  kravene til biogass- og komposteringsanlegg i kapittel I, 

b)  hygienekravene til biogass- og komposteringsanlegg i 

kapittel II, 

c)  standardparametrene for omdanning i kapittel III avsnitt 1, 

d)  standardene for råtnerester og kompost i kapittel III 

avsnitt 3. 

2.  Vedkommende myndighet skal godkjenne biogass- og 

komposteringsanlegg bare dersom de oppfyller kravene i 

vedlegg V. 

3.  Vedkommende myndighet kan tillate anvendelse av andre 

omdanningsparametrer for biogass- og komposteringsanlegg 

som omfattes av kravene i vedlegg V kapittel III avsnitt 2. 

KAPITTEL III 

UNNTAK FRA VISSE BESTEMMELSER I FORORDNING (EF) 

NR. 1069/2009 

Artikkel 11 

Særlige bestemmelser om prøver til forskning og 

diagnostikk 

1.  Vedkommende myndighet kan tillate transport, bruk og 

disponering av prøver til forskning og diagnostikk på vilkår 

som sikrer kontroll med risikoen for folkehelsen og dyrehelsen. 

Vedkommende myndighet skal særlig sikre at driftsansvarlige 

oppfyller kravene i vedlegg VI kapittel I. 

2.  Driftsansvarlige skal oppfylle de særlige bestemmelsene 

om prøver til forskning og diagnostikk i vedlegg VI kapittel I.  
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3.  Driftsansvarlige kan sende prøver til forskning og 

diagnostikk som består av følgende animalske biprodukter og 

avledede produkter, til en annen medlemsstat uten å underrette 

vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten i samsvar 

med artikkel 48 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og uten at 

vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten 

underrettes gjennom TRACES systemet og gir sitt samtykke til å 

motta forsendelsen i samsvar med artikkel 48 nr. 1 og 3 i nevnte 

forordning: 

a)  kategori 1- og 2-materiale og kjøttbeinmel eller animalsk 

fett fra kategori 1- og 2-materiale, 

b)  bearbeidet animalsk protein. 

Artikkel 12 

Særlige bestemmelser om vareprøver og 

utstillingsgjenstander 

1.  Vedkommende myndighet kan tillate transport, bruk og 

disponering av vareprøver og utstillingsgjenstander på vilkår 

som sikrer kontroll med risikoen for folkehelsen og dyrehelsen. 

Vedkommende myndighet skal særlig sikre at driftsansvarlige 

oppfyller kravene i vedlegg VI kapittel I avsnitt 1 nr. 2-4. 

2.  Driftsansvarlige skal oppfylle de særlige bestemmelsene 

om vareprøver og utstillingsgjenstander i vedlegg VI kapittel I 

avsnitt 2. 

3.  Driftsansvarlige kan sende vareprøver som består av 

følgende animalske biprodukter og avledede produkter, til en 

annen medlemsstat uten å underrette vedkommende myndighet i 

opprinnelsesmedlemsstaten i samsvar med artikkel 48 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og uten at vedkommende 

myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten underrettes gjennom 

TRACES systemet og gir sitt samtykke til å motta forsendelsen i 

samsvar med artikkel 48 nr. 1 og 3 i nevnte forordning: 

a)  kategori 1- og 2-materiale og kjøttbeinmel eller animalsk 

fett fra kategori 1- og 2-materiale, 

b)  bearbeidet animalsk protein. 

Artikkel 13 

Særlige bestemmelser om fôring 

1.  Driftsansvarlige kan fôre følgende dyr med kategori 2-

materiale, forutsatt at materialet kommer fra dyr som ikke er 

avlivet eller døde som følge av forekomst eller mistenkt 

forekomst av en sykdom som kan overføres til mennesker eller 

dyr, og forutsatt at de alminnelige kravene i vedlegg VI kapittel II 

avsnitt 1 og eventuelle andre vilkår som vedkommende 

myndighet fastsetter, er oppfylt: 

a)  dyr i zoologiske hager, 

b)  pelsdyr, 

c)  hunder fra godkjente kenneler eller hundekobler, 

d)  hunder og katter i dyremottak, 

e)  fluelarver og mark til agn. 

2.  Driftsansvarlige kan fôre følgende dyr med kategori 3-

materiale, forutsatt at de alminnelige kravene i vedlegg VI 

kapittel II avsnitt 1 og eventuelle andre vilkår som ved-

kommende myndighet fastsetter, er oppfylt: 

a)  dyr i zoologiske hager, 

b)  pelsdyr, 

c)  hunder fra godkjente kenneler eller hundekobler, 

d)  hunder og katter i dyremottak, 

e)  fluelarver og mark til agn. 

Artikkel 14 

Fôring av visse arter i og utenfor fôringsstasjoner og i 

zoologiske hager 

1.  Vedkommende myndighet kan tillate bruk av kategori 1-

materiale som består av hele kropper eller deler av døde dyr 

som inneholder spesifisert risikomateriale, til fôring 

a)  på fôringsstasjoner, av utryddelsestruede eller vernede arter 

av åtselfugler og andre arter som lever i sitt habitat, for å 

fremme biologisk mangfold, forutsatt at vilkårene i vedlegg 

VI kapittel II avsnitt 2 er oppfylt, 

b)  utenfor fôringsstasjoner, eventuelt uten forutgående 

innsamling av de døde dyrene, av ville dyr nevnt i vedlegg 

VI kapittel II avsnitt 2 nr. 1 bokstav a), forutsatt at 

vilkårene i nevnte kapittel avsnitt 3 er oppfylt. 

2.  Vedkommende myndighet kan tillate bruk av kategori 1-

materiale som består av hele kropper eller deler av døde dyr 

som inneholder spesifisert risikomateriale, og bruk av materiale 

fra dyr i zoologiske hager til fôring av dyr i zoologiske hager, 

forutsatt at vilkårene i vedlegg VI kapittel II avsnitt 4 er 

oppfylt.  
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Artikkel 15 

Særlige bestemmelser om innsamling og disponering 

Dersom vedkommende myndighet gjennom unntaket i artikkel 

19 nr. 1 bokstav a)-c) og e) i forordning (EF) nr. 1069/2009 

tillater disponering av animalske biprodukter, skal disponeringen 

skje i samsvar med følgende særlige bestemmelser i vedlegg VI 

kapittel III: 

a)  de særlige bestemmelsene om animalske biprodukter i 

avsnitt 1, 

b)  bestemmelsene om forbrenning og nedgraving av 

animalske biprodukter i fjerntliggende områder i avsnitt 2, 

c)  bestemmelsene om forbrenning og nedgraving av bier og 

biprodukter av biavl i avsnitt 3. 

KAPITTEL IV 

GODKJENNING AV ALTERNATIVE METODER 

Artikkel 16 

Standardformat for søknader om godkjenning av 

alternative metoder 

1.  Søknader om godkjenning av alternative metoder for bruk 

eller disponering av animalske biprodukter eller avledede 

produkter som nevnt i artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 skal framlegges av medlemsstatene eller berørte 

parter i samsvar med standardformatet for søknader om 

alternative metoder i vedlegg VII. 

2.  Medlemsstatene skal utpeke nasjonale kontaktpunkter 

som skal formidle opplysninger om vedkommende myndigheter 

som har ansvar for å vurdere søknader om godkjenning av 

alternative metoder for bruk eller disponering av animalske 

biprodukter. 

3.  Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre en liste 

over nasjonale kontaktpunkter. 

KAPITTEL V 

INNSAMLING, TRANSPORT, IDENTIFISERING OG 

SPORBARHET 

Artikkel 17 

Krav med hensyn til handelsdokumenter og 

hygienesertifikater, identifisering, innsamling og transport 

av animalske biprodukter samt sporbarhet 

1.  Driftsansvarlige skal sikre at animalske biprodukter og 

avledede produkter 

a)  oppfyller kravene til innsamling, transport og identifisering 

i vedlegg VIII kapittel I og II, 

b)  under transporten følges av handelsdokumenter eller 

hygienesertifikater i samsvar med kravene i vedlegg VIII 

kapittel III. 

2.  Driftsansvarlige som sender, transporterer eller mottar 

animalske biprodukter eller avledede produkter, skal føre register 

over forsendelsene og de tilhørende handelsdokumentene eller 

hygienesertifikatene i samsvar med kravene i vedlegg VIII 

kapittel IV. 

3.  Driftsansvarlige skal oppfylle kravene til merking av visse 

avledede produkter i vedlegg VIII kapittel V. 

KAPITTEL VI 

REGISTRERING OG GODKJENNING AV VIRKSOMHETER 

OG ANLEGG 

Artikkel 18 

Krav med hensyn til godkjenning av virksomheter og 

anlegg som håndterer animalske biprodukter på samme 

sted 

Vedkommende myndighet kan tillate at flere enn én virksomhet 

eller ett anlegg håndterer animalske biprodukter på samme sted, 

forutsatt at virksomhetenes eller anleggenes utforming og måte å 

håndtere animalske biprodukter og avledede produkter på, sikrer 

at det ikke forekommer overføring av risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen i virksomhetene eller anleggene. 

Artikkel 19 

Krav med hensyn til visse godkjente virksomheter og anlegg 

som håndterer animalske biprodukter og avledede 

produkter 

Driftsansvarlige skal sikre at virksomheter og anlegg som de har 

kontroll over og som er godkjent av vedkommende myndighet, 

oppfyller kravene i følgende kapitler i vedlegg IX til denne 

forordning, dersom de utfører en eller flere av følgende aktiviteter 

nevnt i artikkel 24 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009: 

a)  kapittel I dersom de framstiller fôr til kjæledyr som nevnt i 

artikkel 24 nr. 1 bokstav e) i nevnte forordning, 

b)  kapittel II dersom de oppbevarer animalske biprodukter som 

nevnt i artikkel 24 nr. 1 i) i nevnte forordning og dersom de 

håndterer animalske biprodukter etter innsamling ved hjelp 

av følgende aktiviteter nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav h) i 

samme forordning: 

i) sortering, 

ii) oppdeling, 

iii) kjøling, 

iv) innfrysing, 

v) salting, 

vi) konservering på annen måte, 

vii) fjerning av huder og skinn eller fjerning av spesifisert 

risikomateriale, 

viii) aktiviteter som omfatter håndtering av animalske 

biprodukter og som utføres i samsvar med forpliktel-

sene i henhold til Unionens veterinærregelverk,  
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ix) hygienisering/pasteurisering av animalske biprodukter 

beregnet på omdanning til biogass/kompostering, før 

slik omdanning eller kompostering i en annen 

virksomhet eller et annet anlegg i samsvar med 

vedlegg V til denne forordning, 

x) siling, 

c)  kapittel III dersom de oppbevarer avledede produkter for 

visse formål som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav j) i 

forordning nr. 1069/2009. 

Artikkel 20 

Krav med hensyn til visse registrerte virksomheter og 

anlegg som håndterer animalske biprodukter og avledede 

produkter 

1.  Driftsansvarlige i registrerte anlegg eller virksomheter 

eller andre registrerte driftsansvarlige skal håndtere animalske 

biprodukter og avledede produkter på vilkårene fastsatt i 

vedlegg IX kapittel IV. 

2.  Registrerte driftsansvarlige som transporterer animalske 

biprodukter eller avledede produkter, skal særlig oppfylle 

vilkårene i vedlegg IX kapittel IV nr. 2, med mindre transporten 

skjer mellom den driftsansvarliges egne lokaler. 

3.  Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på 

a)  godkjente driftsansvarlige som transporterer animalske 

biprodukter eller avledede produkter som en binæring, 

b)  driftsansvarlige som er registrert for transportvirksomhet i 

samsvar med forordning (EF) nr. 183/2005. 

4.  Vedkommende myndighet kan unnta følgende driftsan-

svarlige fra meldingsplikten nevnt i artikkel 23 nr. 1 bokstav a) 

i forordning (EF) nr. 1069/2009: 

a)  driftsansvarlige som håndterer eller framstiller jakttrofeer 

eller andre preparater nevnt i vedlegg XIII kapittel VI i 

denne forordning, for private eller ikke-kommersielle 

formål, 

b)  driftsansvarlige som håndterer eller disponerer prøver til 

forskning og diagnostikk for utdanningsformål. 

KAPITTEL VII 

OMSETNING 

Artikkel 21 

Bearbeiding og omsetning av animalske biprodukter og 

avledede produkter beregnet på bruk i fôr til andre 

produksjonsdyr enn pelsdyr 

1.  Driftsansvarlige skal oppfylle følgende krav til annen 

omsetning enn import, av animalske biprodukter og avledede 

produkter beregnet på bruk i fôr til andre produksjonsdyr enn 

pelsdyr, i samsvar med artikkel 31 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, som fastsatt i vedlegg X til denne forordning: 

a)  de alminnelige kravene til bearbeiding og omsetning i 

kapittel I, 

b)  de særlige kravene til bearbeidede animalske proteiner og 

andre avledede produkter i kapittel II, 

c)  kravene til visse typer fiskefôr og agn i kapittel III. 

2.  Vedkommende myndighet kan tillate annen omsetning 

enn import, av melk, melkebaserte produkter og produkter 

framstilt av melk, som er klassifisert som kategori 3-materiale i 

henhold til artikkel 10 bokstav e), f) og h) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 og som ikke er bearbeidet i samsvar med de 

alminnelige kravene i kapittel II avsnitt 4 del I i vedlegg X til 

denne forordning, forutsatt at dette materialet oppfyller 

vilkårene for unntaket for omsetning av melk bearbeidet i 

samsvar med nasjonale standarder i nevnte avsnitt del II. 

Artikkel 22 

Omsetning og bruk av organisk gjødsel og 

jordforbedringsmidler 

1.  Driftsansvarlige skal oppfylle kravene til annen omsetning 

enn import, av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, og 

for bruk av slike produkter, særlig spredning på jord, i 

artikkel 15 nr. 1 i) og artikkel 32 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, som fastsatt i vedlegg XI til denne forordning. 

2.  Omsetning, herunder import, av guano fra viltlevende 

sjøfugler, er ikke underlagt noen krav til dyrehelse. 

3.  Vedkommende myndighet i den medlemsstat der en type 

organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel som er framstilt av 

kjøttbeinmel fra kategori 2-materiale eller av bearbeidet 

animalsk protein, skal spres på jord, skal godkjenne en eller 

flere bestanddeler som i samsvar med artikkel 32 nr. 1 bokstav 

d) i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal blandes med dette 

materialet, i henhold til kriteriene i kapittel II avsnitt 1 nr. 3 i 

vedlegg XI til denne forordning. 

4.  Som unntak fra artikkel 48 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 kan vedkommende myndigheter i en opprinnel-

sesmedlemsstat og i en bestemmelsesmedlemsstat som har felles 

grense, tillate at husdyrgjødsel sendes mellom driftsenheter i 

disse to medlemsstatenes grenseområder, forutsatt at egnede 

vilkår for kontroll av mulig risiko for folkehelsen eller 

dyrehelsen, for eksempel forpliktelser for driftsansvarlige til å 

føre egnede registre, fastsettes i en bilateral avtale.  
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5.  Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal i 

henhold til artikkel 30 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 ved 

behov fremme utvikling, spredning og bruk av nasjonale 

retningslinjer for god landbrukspraksis når det gjelder spredning 

av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler på jord. 

Artikkel 23 

Halvfabrikater 

1.  Halvfabrikater som importeres til eller føres i transitt 

gjennom Unionen, skal oppfylle vilkårene for kontroll av mulig 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen i vedlegg XII til denne 

forordning. 

2.  Halvfabrikater som er transportert til en virksomhet eller 

et anlegg som nevnt i nr. 3 i vedlegg XII til denne forordning, 

kan håndteres uten ytterligere restriksjoner i henhold til 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og i henhold til denne 

forordning, forutsatt at 

a)  virksomheten eller anlegget har egnet utstyr for å motta 

halvfabrikata, som hindrer spredning av sykdommer som 

kan overføres til mennesker eller dyr, 

b)  halvfabrikatene ikke innebærer risiko for spredning av 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, på 

grunn av rensing eller annen behandling som de animalske 

biproduktene i halvfabrikatet har gjennomgått, på grunn av 

konsentrasjonen av animalske biprodukter i halvfabrikatet 

eller på grunn av biosikkerhetstiltak for håndteringen av 

halvfabrikatene, 

c)  virksomheten eller anlegget fører registre over mengden av 

materiale som mottas, over materialets kategori, dersom det 

er relevant, og over hvilke virksomheter, anlegg eller 

driftsansvarlige de har levert sine produkter til, og 

d)  ubrukte halvfabrikater eller annet overskuddsmateriale fra 

virksomheten eller anlegget, for eksempel produkter med 

utgått holdbarhetsdato, disponeres i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1069/2009. 

3.  Den driftsansvarlige for eller eieren av halvfabrikatenes 

bestemmelsesvirksomhet eller -anlegg eller dennes representant 

skal bruke og/eller sende halvfabrikatene utelukkende med sikte 

på ytterligere blanding, overflatebehandling, sammensetning, 

emballering eller etikettering. 

Artikkel 24 

Fôr til kjæledyr og andre avledede produkter 

1.  Det skal være forbudt å bruke kategori 1-materiale nevnt i 

artikkel 8 bokstav a), b), d) og e) i forordning (EF) nr. 1069/2009 

til framstilling av avledede produkter som er beregnet på å bli 

inntatt av eller anvendt på mennesker eller dyr, unntatt avledede 

produkter nevnt i artikkel 33 og 36 i nevnte forordning. 

2.  Dersom det er tillatt å bruke et animalsk biprodukt eller et 

avledet produkt til fôring av produksjonsdyr eller for andre 

formål nevnt i artikkel 36 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, skal produktene omsettes, men ikke importeres, 

i samsvar med de særlige kravene til bearbeidet animalsk 

protein og andre avledede produkter i kapittel II i vedlegg X til 

denne forordning, forutsatt at vedlegg XIII til denne forordning 

ikke inneholder særlige krav for slike produkter. 

3.  Driftsansvarlige skal oppfylle kravene i kapittel I og II i 

vedlegg XIII til denne forordning for annen omsetning enn 

import, av fôr til kjæledyr som nevnt i artikkel 40 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009. 

4.  Driftsansvarlige skal oppfylle kravene i kapittel I og 

kapittel III-XII i vedlegg XIII til denne forordning for annen 

omsetning enn import, av avledede produkter som nevnt i 

artikkel 40 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

KAPITTEL VIII 

IMPORT, TRANSITT OG EKSPORT 

Artikkel 25 

Import, transitt og eksport av animalske biprodukter og 

avledede produkter 

1.  Import til og transitt gjennom Unionen av følgende 

animalske biprodukter skal være forbudt: 

a)  ubearbeidet husdyrgjødsel, 

b)  ubearbeidede fjør og deler av fjør og dun, 

c)  bivoks i form av bikaker. 

2.  Import til og transitt gjennom Unionen av følgende er ikke 

underlagt krav til dyrehelse: 

a)  ull og hår som er industrivasket eller behandlet med en 

annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko 

gjenstår, 

b)  pels som er tørket ved en omgivelsestemperatur på 18 °C i 

minst to dager ved en luftfuktighet på 55 %. 

3.  Driftsansvarlige skal oppfylle følgende særlige krav i 

vedlegg XIV til denne forordning for import til og transitt 

gjennom Unionen av visse animalske biprodukter og avledede 

produkter som nevnt i artikkel 41 nr. 3 og artikkel 42 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009:  
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a)  de særlige kravene i kapittel I i nevnte vedlegg for import 

og transitt av kategori 3-materiale og avledede produkter til 

bruk i fôrkjeden, unntatt i fôr til kjæledyr eller pelsdyr, 

b)  de særlige kravene i kapittel II i nevnte vedlegg for import 

og transitt av animalske biprodukter og avledede produkter 

til bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr. 

Artikkel 26 

Omsetning, herunder import, og eksport av visse typer 

kategori 1-materiale 

Vedkommende myndighet kan tillate omsetning, herunder 

import, og eksport av huder og skinn fra dyr som har gjennomgått 

ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i 

direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF, 

og av tarmer fra drøvtyggere, med eller uten innhold, samt av 

bein og beinprodukter som inneholder virvelsøyler og kranier, 

forutsatt at følgende krav er oppfylt: 

a)  materialet er ikke kategori 1-materiale framstilt av følgende 

dyr: 

i) dyr som er mistenkt for å være angrepet av TSE i 

henhold til forordning (EF) nr. 999/2001, 

ii) dyr som forekomst av TSE er offisielt bekreftet hos, 

iii) dyr som er avlivet som følge av tiltak for å utrydde 

TSE, 

b)  materialet er ikke beregnet på følgende bruksformål: 

i) fôring, 

ii) spredning på jord der det høstes fôr til produksjonsdyr, 

iii) framstilling av 

— kosmetiske produkter som definert i artikkel 1 

nr. 1 i direktiv 76/768/EØF, 

— aktive implanterbare medisinske innretninger som 

definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i direktiv 

90/385/EØF, 

— medisinsk utstyr som definert i artikkel 1 nr. 2 

bokstav a) i direktiv 93/42/EØF, 

— medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk som 

definert i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i direktiv 

98/79/EF, 

— veterinærpreparater som definert i artikkel 1 nr. 2 i 

direktiv 2001/82/EF, 

— legemidler som definert i artikkel 1 nr. 2 i direktiv 

2001/83/EF, 

c)  materialet skal være merket ved import og skal oppfylle de 

særlige kravene til visse typer forflytning av animalske 

biprodukter i kapittel IV avsnitt 1 i vedlegg XIV til denne 

forordning, 

d)  materialet skal være importert i samsvar med krav til 

hygieneattestering i samsvar med nasjonal lovgivning. 

Artikkel 27 

Import og transitt av prøver til forskning og diagnostikk 

1.  Vedkommende myndighet kan tillate import og transitt av 

prøver til forskning og diagnostikk som inneholder avledede 

produkter eller animalske biprodukter, herunder animalske 

biprodukter nevnt i artikkel 25 nr. 1, på vilkår som sikrer 

kontroll med risikoen for folkehelsen og dyrehelsen. 

Disse vilkårene skal omfatte minst følgende tiltak: 

a)  innførselen av forsendelsen skal være godkjent på forhånd 

av vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlems-

staten, og 

b)  forsendelsen skal sendes direkte fra innførselsstedet til 

Unionen, til den godkjente brukeren. 

2.  Driftsansvarlige skal framvise prøver til forskning og 

diagnostikk som skal importeres gjennom en annen medlemsstat 

enn bestemmelsesmedlemsstaten, ved en godkjent grensekon-

trollstasjon i Unionen som er oppført i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF. Disse prøvene til forskning og diagnostikk skal 

ikke gjennomgå veterinærkontroll i henhold til kapittel I i direktiv 

97/78/EF på grensestasjonen. Vedkommende myndigheter for 

grensekontrollstasjonen skal underrette vedkommende myndighet 

i bestemmelsesmedlemsstaten om innførselen av prøvene til 

forskning og diagnostikk, gjennom TRACES-systemet. 

3.  Driftsansvarlige som håndterer prøver til forskning eller 

diagnostikk, skal oppfylle de særlige kravene til disponering av 

prøver til forskning og diagnostikk i kapittel III avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til denne forordning.  
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Artikkel 28 

Import og transitt av vareprøver og utstillingsgjenstander 

1.  Vedkommende myndighet kan tillate import og transitt av 

vareprøver i samsvar med de særlige reglene i kapittel III 

avsnitt 2 nr. 1 i vedlegg XIV til denne forordning. 

2.  Driftsansvarlige som håndterer vareprøver, skal oppfylle 

de særlige reglene for håndtering og disponering av vareprøver 

i kapittel III avsnitt 2 nr. 2 og 3 i vedlegg XIV til denne 

forordning. 

3.  Vedkommende myndighet kan tillate import og transitt av 

utstillingsgjenstander i samsvar med de særlige bestemmelsene 

om utstillingsgjenstander i kapittel III avsnitt 3 nr. 1 i vedlegg 

XIV til denne forordning. 

4.  Driftsansvarlige som håndterer utstillingsgjenstander skal 

oppfylle kravene til emballering, håndtering og disponering av 

utstillingsgjenstander i kapittel III avsnitt 3 i vedlegg XIV til 

denne forordning. 

Artikkel 29 

Særlige krav til visse typer forflytning av animalske 

biprodukter mellom områder i Russland 

1.  Vedkommende myndighet skal tillate visse typer 

forflytning av forsendelser av animalske biprodukter som 

kommer fra og skal til Russland direkte eller gjennom en annen 

tredjestat, på vei eller med jernbane gjennom Unionen, mellom 

godkjente grensekontrollstasjoner i Unionen som er oppført i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, forutsatt at følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  forsendelsen skal være forseglet med et segl med 

løpenummer på grensekontrollstasjonen på innførselsstedet 

til Unionen, av den offentlige vedkommende myndighets 

veterinærtjeneste, 

b)  dokumentene som følger forsendelsen og er nevnt i 

artikkel 7 i direktiv 97/78/EF, skal på hver side være 

stemplet med «BARE FOR TRANSITT TIL RUSSLAND 

GJENNOM EU» av vedkommende myndighets offentlige 

veterinær som har ansvar på grensekontrollstasjonen, 

c)  kravene til framgangsmåte fastsatt i artikkel 11 i 

direktiv 97/78/EF skal være oppfylt, 

d)  den offentlige veterinæren ved innførselsgrensekontrolls-

tasjonen har på det felles veterinærdokumentet til bruk ved 

import, i henhold til vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 136/2004, attestert at forsendelsen er godkjent for transitt. 

2.  Lossing eller lagring i henhold til artikkel 12 nr. 4 i 

artikkel 13 i direktiv 97/78/EF av slike forsendelser skal ikke 

være tillatt på en medlemsstats territorium. 

3.  Vedkommende myndighet skal utføre regelmessige 

revisjoner for å sikre at det antall forsendelser og tilsvarende 

mengder produkter som forlater Unionen, er i samsvar med det 

antall og de mengder som føres inn i Unionen. 

Artikkel 30 

Lister over virksomheter og anlegg i tredjestater 

Lister over virksomheter og anlegg i tredjestater skal innføres i 

TRACES systemet i samsvar med de tekniske spesifikasjoner 

som Kommisjonen offentliggjør på sitt nettsted. 

Listene skal ajourføres regelmessig. 

Artikkel 31 

Modeller for hygienesertifikater og for erklæringer om 

import og transitt 

Forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter 

for import til eller transitt gjennom Unionen skal følges av 

hygienesertifikater og erklæringer i samsvar med modellene i 

vedlegg XV til denne forordning, på det innførselsstedet til 

Unionen der veterinærkontrollen finner sted i henhold til 

direktiv 97/78/EF. 

KAPITTEL IX 

OFFENTLIG KONTROLL 

Artikkel 32 

Offentlig kontroll 

1.  Vedkommende myndighet skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å kontrollere hele kjeden av innsamling, transport, 

bruk og disponering av animalske biprodukter og avledede 

produkter, som nevnt i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

Tiltakene skal gjennomføres i samsvar med prinsippene for 

offentlig kontroll i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 882/2004. 

2.  Offentlig kontroll i henhold til nr. 1 skal omfatte kontroll 

av registerføringen og andre dokumenter som kreves i henhold 

til denne forordning. 

3.  Vedkommende myndighet skal gjennomføre følgende 

offentlige kontroller, som nevnt i artikkel 45 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, i samsvar med kravene i vedlegg XVI til 

denne forordning: 

a)  offentlig kontroll i bearbeidingsanlegg i henhold til 

kapittel I, 

b)  offentlig kontroll av annen virksomhet som omfatter 

håndtering av animalske biprodukter og avledede produkter 

i henhold til kapittel III avsnitt 1-9. 

4.  Vedkommende myndighet skal kontrollere forseglinger på 

forsendelser av animalske biprodukter eller avledede produkter.  
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Når vedkommende myndighet forsegler en slik forsendelse som 

transporteres til et bestemmelsessted, skal den underrette 

vedkommende myndighet for bestemmelsesstedet. 

5.  Vedkommende myndighet skal utarbeide lister over 

virksomheter, anlegg og driftsansvarlige i henhold til artikkel 

47 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, i samsvar med 

formatet i kapittel II i vedlegg XVI til denne forordning. 

6.  Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten 

skal innen 20 dager etter at den mottar en søknad fra en 

driftsansvarlig, beslutte å motta eller avvise visse typer kategori 

1- og 2-materiale og kjøttbeinmel eller animalsk fett framstilt 

av kategori 1- og 2-materiale, forutsatt at søknaden er framlagt 

på et av de offisielle språkene i den berørte medlemsstaten. 

7.  Driftsansvarlige skal framlegge søknader om godkjenning 

som nevnt nr. 6 i samsvar med standardformatet i kapittel III 

avsnitt 10 i vedlegg XVI til denne forordning. 

Artikkel 33 

Fornyet godkjenning av anlegg og virksomheter etter 

midlertidig godkjenning 

1.  Dersom et anlegg eller en virksomhet som er godkjent for 

bearbeiding av kategori 3-materiale, senere får midlertidig 

godkjenning for bearbeiding av kategori 1- eller 2-materiale i 

samsvar med artikkel 24 nr. 2 bokstav b ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, skal det være forbudt å gjenoppta bearbeidingen 

av kategori 3-materiale uten forutgående innhenting av ved-

kommende myndighets tillatelse til å gjenoppta bearbeidingen av 

kategori 3-materiale i samsvar med artikkel 44 i nevnte 

forordning. 

2.  Dersom et anlegg eller en virksomhet som er godkjent for 

bearbeiding av kategori 2-materiale, senere får midlertidig 

godkjenning for bearbeiding av kategori 1-materiale i samsvar 

med artikkel 24 nr. 2 bokstav b ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, skal det være forbudt å gjenoppta bearbeidingen 

av kategori 2-materiale uten forutgående innhenting av ved-

kommende myndighets tillatelse til å gjenoppta bearbeidingen 

av kategori 2-materiale i samsvar med artikkel 44 i nevnte 

forordning. 

KAPITTEL X 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 34 

Restriksjoner for omsetning av visse animalske biprodukter 

og avledede produkter av hensyn til folkehelsen og 

dyrehelsen 

Vedkommende myndighet skal ikke forby eller begrense 

omsetning av følgende animalske biprodukter og avledede 

produkter av andre hensyn til folkehelsen eller dyrehelsen enn 

dem som er fastsatt i Unionens regelverk, særlig i forordning 

(EF) nr. 1069/2009 og i denne forordning: 

a)  bearbeidet animalsk protein og andre avledede produkter i 

henhold til kapittel II i vedlegg X til denne forordning, 

b)  fôr til kjæledyr og visse andre avledede produkter i henhold 

til vedlegg XIII til denne forordning, 

c)  animalske biprodukter og avledede produkter som 

importeres til eller føres i transitt gjennom Unionen, som 

nevnt i vedlegg XIV til denne forordning. 

Artikkel 35 

Oppheving 

1.  Følgende rettsakter oppheves: 

a)  forordning (EF) nr. 811/2003, 

b)  vedtak 2003/322/EF, 

c)  vedtak 2003/324/EF, 

d)  forordning (EF) nr. 878/2004, 

e)  vedtak 2004/407/EF, 

f)  forordning (EF) nr. 79/2005, 

g)  forordning (EF) nr. 92/2005, 

h)  forordning (EF) nr. 181/2006, 

i)  forordning (EF) nr. 197/2006, 

j)  forordning (EF) nr. 1192/2006, 

k)  forordning (EF) nr. 2007/2006. 

2.  Henvisninger til de opphevede rettsaktene skal forstås 

som henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 36 

Overgangstiltak 

1.  I en overgangsperiode fram til 31. desember 2011 kan 

driftsansvarlige bringe i omsetning organisk gjødsel og jord-

forbedringsmidler som ble framstilt før 4. mars 2011 i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1774/2002 og (EF) nr. 181/2006,  
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a)  forutsatt at de er framstilt av enten 

i)  kjøttbeinmel som er framstilt av kategori 2-materiale, 

eller 

ii)  bearbeidet animalsk protein, 

b)  selv om de ikke er blandet med en bestanddel for å utelukke 

at blandingen senere brukes som fôr. 

2.  I en overgangsperiode fram til 31. januar 2012 skal 

forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter 

som følges av et hygienesertifikat, en erklæring eller et handels-

dokument som er utfylt og undertegnet i samsvar med den 

relevante modellen i vedlegg X til forordning (EF) nr. 1774/2002, 

fortsatt godkjennes for import til Unionen, forutsatt at sertifika-

tene, erklæringene eller dokumentene er utfylt og undertegnet 

før 30. november 2011. 

3.  I en overgangsperiode fram til 31. desember 2012 og som 

unntak fra artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan 

medlemsstatene tillate innsamling, transport og disponering av 

kategori 3-materiale som består av produkter av animalsk 

opprinnelse, eller av næringsmidler som inneholder produkter av 

animalsk opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av 

kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller 

emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen 

risiko for folkehelsen eller dyrehelsen i henhold til artikkel 10 

bokstav f) i nevnte forordning, gjennom forbrenning eller 

nedgraving på stedet som nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav d) i 

samme forordning, forutsatt at kravene til disponering på andre 

måter i kapittel IV i vedlegg VI til denne forordning er oppfylt. 

Artikkel 37 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Forordningen får anvendelse fra 4. mars 2011. 

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

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEFINISJONER SOM NEVNT I ARTIKKEL 2 

I denne forordning menes med: 

1. «pelsdyr» dyr som holdes eller oppdrettes med henblikk på pelsproduksjon og som ikke er beregnet på konsum, 

2. «blod» ferskt fullblod, 

3. «fôrmiddel» fôrmidler i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav g) i forordning (EF) nr. 767/2009 som er av animalsk 

opprinnelse, herunder bearbeidet animalsk protein, blodprodukter, smeltet fett, eggprodukter, fiskeolje, 

fettderivater, kollagen, gelatin og hydrolyserte proteiner, dikalsiumfosfat, trikalsiumfosfat, melk, melkebaserte 

produkter, produkter framstilt av melk, råmelk, råmelksprodukter og slam fra sentrifugering eller separering, 

4. «blodprodukter» produkter fra blod eller bestanddeler av blod, med unntak av blodmel; de omfatter 

tørket/fryst/flytende plasma, tørket fullblod, tørkede/fryste/flytende røde blodlegemer eller bestanddeler og 

blandinger av disse, 

5. «bearbeidet animalsk protein» animalsk protein som i sin helhet er framstilt av kategori 3-materiale, og som er 

behandlet i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 1 (herunder blodmel og fiskemel), for å gjøre det egnet til 

direkte bruk som fôrmiddel eller annen bruk i fôrvarer, herunder fôr til kjæledyr, eller til bruk i organisk gjødsel 

eller jordforbedringsmidler; det omfatter imidlertid ikke blodprodukter, melk, melkebaserte produkter, produkter 

framstilt av melk, råmelk, råmelksprodukter, slam fra sentrifugering eller separering, gelatin, hydrolyserte 

proteiner og dikalsiumfosfat, egg og eggprodukter, herunder eggeskall, trikalsiumfosfat og kollagen, 

6. «blodmel» bearbeidet animalsk protein framstilt gjennom varmebehandling av blod eller bestanddeler av blod i 

samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 1, 

7. «fiskemel» bearbeidet animalsk protein fra vanndyr, med unntak av havpattedyr, 

8. «smeltet fett» enten fett som er framstilt gjennom bearbeiding av 

a)  animalske biprodukter, eller 

b)  produkter beregnet på konsum, som en driftsansvarlig har besluttet å bruke for andre formål enn konsum, 

9. «fiskeolje» olje framstilt gjennom bearbeiding av vanndyr, eller olje fra bearbeiding av fisk til konsum, som en 

driftsansvarlig har besluttet å bruke for andre formål enn konsum, 

10. «biprodukter av biavl» honning, bivoks, dronninggelé, propolis eller pollen som ikke er beregnet på konsum, 

11. «kollagen» proteinbaserte produkter fra huder, skinn og sener fra dyr, 

12. «gelatin» naturlig, løselig protein, geldannende eller ikke geldannende, som er framkommet ved delvis hydrolyse 

av kollagen framstilt av bein, huder og skinn samt sener fra dyr, 

13. «fettgrever» de proteinholdige restene fra smelting, etter at fett og vann delvis er atskilt, 

14. «hydrolyserte proteiner» polypeptider, peptider og aminosyrer, og blandinger av disse som framstilles ved 

hydrolysen av animalske biprodukter, 

15. «grensemelk» en blanding av melk, melkebaserte produkter eller avledede produkter og vann som er samlet opp i 

forbindelse med skylling av meieriutstyr, herunder beholdere til melkeprodukter, før rengjøring og desinfisering, 

16. «boksefôr til kjæledyr» varmebehandlet fôr til kjæledyr, i en hermetisk lukket beholder, 

17. «tyggesaker» produkter som kjæledyr kan tygge på, framstilt av ugarvede huder og skinn fra hovdyr eller annet 

materiale av animalsk opprinnelse, 

18. «animalsk smaksforsterker» et flytende eller dehydrert foredlet produkt av animalsk opprinnelse som brukes til 

å forsterke smaksverdien av fôr til kjæledyr,  
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19. «fôr til kjæledyr» fôr til kjæledyr og tyggesaker som 

a)  inneholder annet kategori 3-materiale enn materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n)-p) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og 

b)  kan inneholde importert kategori 1-materiale som består av animalske biprodukter framstilt av dyr som har 

gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 

bokstav b) i direktiv 96/23/EF, 

20. «bearbeidet fôr til kjæledyr» fôr til kjæledyr unntatt rått fôr til kjæledyr, som er behandlet i samsvar med 

vedlegg XIII kapittel II nr. 3, 

21. «rått fôr til kjæledyr» fôr til kjæledyr som inneholder visse typer kategori 3-materiale som ikke er behandlet på 

annen måte enn ved kjøling eller innfrysing, 

22. «kjøkken- og matavfall» alle matrester, herunder brukt matolje som kommer fra restauranter, serveringsforetak 

og kjøkkener, herunder storkjøkken og husholdningskjøkken, 

23. «råtnerester» rester fra bearbeidingen av animalske biprodukter ved et biogassanlegg, 

24. «mage- og tarminnhold» mage- og tarminnholdet til pattedyr og strutsefugler, 

25. «fettderivater» produkter framstilt av smeltet fett, som når det gjelder smeltet fett fra kategori 1- eller  

2-materiale, er bearbeidet i samsvar med vedlegg XIII kapittel XI, 

26. «guano» et naturprodukt som er samlet inn fra ekskrementer fra flaggermus eller viltlevende sjøfugler og som 

ikke er mineralisert, 

27. «kjøttbeinmel» animalsk protein framstilt gjennom bearbeiding av kategori 1- eller 2-materiale i samsvar med en 

av bearbeidingsmetodene i vedlegg IV kapittel III, 

28. «behandlede huder og skinn» produkter framstilt av ubehandlede huder og skinn, unntatt tyggesaker, som 

a)  er tørket, 

b)  er tørrsaltet eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse, 

c)  er saltet i minst sju døgn i havsalt tilsatt 2 % natriumkarbonat, 

d)  er tørket i minst 42 døgn ved en temperatur på minst 20 °C, eller 

e)  er konservert på annen måte enn ved garving, 

29. «ubehandlede huder og skinn» alt hud- og underhudsvev som ikke har gjennomgått annen behandling enn 

oppdeling, kjøling eller innfrysing, 

30. «ubehandlede fjør og deler av fjør» fjør og deler av fjør, unntatt fjør og deler av fjør som er behandlet 

a)  med vanndamp eller 

b)  med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår, 

31. «ubehandlet ull» ull, unntatt ull som 

a)  er vasket på fabrikk, 

b)  er framstilt ved garving, eller 

c)  er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår,  
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32. «ubehandlet hår» hår, unntatt hår som 

a)  er vasket på fabrikk, 

b)  er framstilt ved garving, eller 

c)  er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår, 

33. «ubehandlede grisebust» grisebust, unntatt grisebust som 

a)  er vasket på fabrikk, 

b)  er framstilt ved garving, eller 

c)  er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår, 

34. «utstillingsgjenstand» animalske biprodukter eller avledede produkter beregnet på utstillinger eller kunstnerisk 

virksomhet, 

35. «halvfabrikat» et avledet produkt 

a)  som er beregnet på framstilling av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr, aktive implanterbare 

medisinske innretninger, medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk eller laboratoriereagenser, 

b)  som har kommet så langt i utformings-, omdannings- og framstillingsprosessen at materialet kan anses som et 

avledet produkt og anvendes for dette formålet, enten direkte eller som en bestanddel i et produkt, 

c)  som imidlertid krever ytterligere håndtering eller omdanning, for eksempel blanding, overflatebehandling, 

sammensetning, emballering eller merking for at produktet skal være egnet til å bringes i omsetning eller tas i 

bruk som legemiddel, veterinærpreparat, medisinsk utstyr, aktive implanterbare medisinske innretninger, 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk eller laboratoriereagenser, etter det som er relevant, 

36. «laboratoriereagens» et emballert produkt som er klart til bruk og som inneholder animalske biprodukter eller 

avledede produkter og som sådan eller i kombinasjon med stoffer av ikke-animalsk opprinnelse er beregnet på 

særlig bruk i laboratorier som reagens eller reagensprodukt, kalibrerings- eller kontrollmateriale for påvisning, 

måling, undersøkelse eller framstilling av andre stoffer, 

37. «produkt som brukes til in vitro-diagnostikk» et emballert produkt som er klart til bruk og som inneholder et 

blodprodukt eller et annet animalsk biprodukt og brukes som reagens, reagensprodukt, kalibrator, kit eller ethvert 

annet system brukt alene eller i en kombinasjon, og som er beregnet på bruk in vitro i forbindelse med 

undersøkelse av prøver fra mennesker eller dyr, bortsett fra donororganer og donorblod, utelukkende eller i 

hovedsak for det formål å diagnostisere en fysiologisk tilstand, helsetilstand, sykdom eller genetisk anomali eller 

for å fastslå sikkerhet og forenlighet med reagenser, 

38. «prøver til forskning og diagnostikk» animalske biprodukter og avledede produkter beregnet på følgende 

formål: undersøkelser i forbindelse med diagnostisk virksomhet eller analyser for å fremme den vitenskapelige og 

tekniske utvikling i forbindelse med undervisning eller forskning, 

39. «vareprøver» animalske biprodukter eller avledede produkter beregnet på særlige undersøkelser eller analyser 

med sikte på gjennomføring av en produksjonsprosess eller utvikling av fôrvarer eller andre avledede produkter, 

herunder prøving av maskiner, for bruk i en virksomhet eller et anlegg som 

a)  framstiller fôrvarer eller produkter for andre bruksformål enn næringsmidler og fôr, eller 

b)  bearbeider animalske biprodukter eller avledede produkter, 

40. «samforbrenning» gjenvinning eller disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter, i et 

samforbrenningsanlegg, 

41. «forbrenning» en prosess som omfatter oksidering av brensel med sikte på å anvende energiverdien i de 

animalske biproduktene eller avledede produktene, dersom de ikke er avfall, 

42. «avfallsforbrenning» disponering av animalske biprodukter eller avledede produkter som avfall, i et 

avfallsforbrenningsanlegg, i henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2000/76/EF, 

43. «rester fra avfallsforbrenning og samforbrenning» rester i henhold til definisjonen i artikkel 3 nr. 13 i direktiv 

2000/76/EF, som oppstår i avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg der animalske biprodukter eller 

avledede produkter behandles, 
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44. «fargekoding» systematisk bruk av farger, som definert i vedlegg VIII kapittel II nr. 1 bokstav c), for å vise 

opplysninger, som fastsatt i denne forordning, på overflaten eller deler av overflaten av emballasje, beholdere eller 

kjøretøyer, eller på etiketter eller symboler festet på disse, 

45. «mellombehandling» virksomhet, unntatt lagring, nevnt i artikkel 19 bokstav b, 

46. «garving» herding av huder ved hjelp av vegetabilske garvemidler, kromsalter eller andre stoffer, for eksempel 

aluminiumssalter, jernsalter, kiselsalter, aldehyder og kinoner eller andre syntetiske herdingsmidler, 

47. «utstopping» kunsten å behandle, fylle og montere dyreskinn slik at de ser levende ut og på en slik måte at 

uakseptabel risiko for folkehelsen eller dyrehelsen ikke spres, 

48. «handel» handel mellom medlemsstatene med varer som nevnt i artikkel 28 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

49. «bearbeidingsmetoder» metodene oppført i vedlegg IV kapittel III og IV, 

50. «parti» en produksjonsenhet framstilt i et anlegg på grunnlag av like produksjonsparametrer, for eksempel 

materialets opprinnelse, eller flere slike enheter dersom de framstilles fortløpende på samme anlegg og lagres 

sammen som én forsendelsesenhet, 

51. «hermetisk lukket beholder» en beholder som er utformet for og beregnet på å beskytte innholdet mot 

inntrengning av mikroorganismer, 

52. «biogassanlegg» et anlegg der animalske biprodukter eller avledede produkter i det minste utgjør en del av det 

materialet som gjennomgår biologisk nedbryting under anaerobe forhold, 

53. «innsamlingssentral» andre anlegg enn bearbeidingsanlegg der animalske biprodukter i henhold til artikkel 18 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, samles inn med sikte på bruk i fôr til dyr nevnt i samme artikkel, 

54. «komposteringsanlegg» et anlegg der animalske biprodukter eller avledede produkter i det minste utgjør en del 

av det materialet som gjennomgår biologisk nedbryting under anaerobe forhold, 

55. «samforbrenningsanlegg» et stasjonært eller mobilt anlegg som har som hovedformål å produsere energi eller 

framstille materielle produkter i henhold til artikkel 3 nr. 5 i direktiv 2000/76/EF, 

56. «avfallsforbrenningsanlegg» en stasjonær eller mobil teknisk enhet og utstyr beregnet på varmebehandling av 

avfall i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2000/76/EF, 

57. «produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr» anlegg eller innretninger for framstilling av fôr til kjæledyr eller 

animalske smaksforsterkere, i henhold til artikkel 24 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

58. «bearbeidingsanlegg» anlegg eller innretninger for framstilling av animalske biprodukter i henhold til artikkel 24 

nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, der animalske biprodukter bearbeides i samsvar med vedlegg IV 

og/eller vedlegg X. 

 ______   
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VEDLEGG II 

RESTRIKSJONER PÅ BRUKEN AV ANIMALSKE BIPRODUKTER 

KAPITTEL I 

Resirkulering innenfor samme art når det gjelder pelsdyr 

1.  I Estland, Latvia og Finland kan følgende pelsdyr fôres med kjøttbeinmel eller andre produkter som er bearbeidet i 

samsvar med vedlegg IV kapittel III og som er framstilt av kropper eller deler av kropper av dyr av samme art: 

a)  rever (Vulpes vulpes), 

b)  mårhund (Nyctereutes procynoides). 

2.  I Estland og Latvia kan pelsdyr av arten mink (Mustela vison) fôres med kjøttbeinmel eller andre produkter som er 

bearbeidet i samsvar med bearbeidingsmetodene i vedlegg IV kapittel III og som er framstilt av kropper eller deler 

av kropper av dyr av samme art. 

3.  Fôringen nevnt i nr. 1 og 2 skal skje på følgende vilkår: 

a)  Fôringen skal skje bare i driftsenheter 

i) som er registrert av vedkommende myndighet på grunnlag av en søknad med vedlagt dokumentasjon som 

beviser at det ikke er noen grunn til å mistenke at det forekommer TSE-agens i bestanden av den arten 

som søknaden gjelder, 

ii) som har et egnet overvåkingssystem for overførbar spongiform encefalopati (TSE) hos pelsdyr, som 

omfatter regelmessig laboratorieundersøkelse av prøver med tanke på TSE, 

iii) som har gitt tilstrekkelig garanti for at animalske biprodukter eller kjøttbeinmel eller andre produkter som 

er bearbeidet i samsvar med vedlegg IV kapittel III og som er framstilt av slike dyr eller deres avkom, 

ikke kan komme inn i næringsmiddel- eller fôrkjeden til andre dyr enn pelsdyr, 

iv) som ikke har hatt noen kjent kontakt med en driftsenhet der det er mistanke om eller bekreftet utbrudd av 

TSE, 

v) der den driftsansvarlige for den registrerte driftsenheten sikrer at 

— skrottene av pelsdyr som er beregnet på bruk som fôr til dyr av samme art, håndteres og bearbeides 

atskilt fra skrotter som ikke er godkjent til dette formålet, 

— pelsdyr som fôres med kjøttbeinmel eller andre produkter som er bearbeidet i samsvar med 

vedlegg IV kapittel III og som er framstilt av dyr av samme art, holdes atskilt fra dyr som ikke fôres 

med produkter framstilt av dyr av samme art, 

— driftsenheten oppfyller kravene i vedlegg VI kapittel II avsnitt 1 nr. 2 og i vedlegg VIII kapittel II 

nr. 2 bokstav b) ii). 

b)  Den driftsansvarlige for driftsenheten skal sikre at kjøttbeinmel eller andre produkter som kommer fra én art 

og er beregnet på bruk som fôr til samme art, er 

i)  bearbeidet i et bearbeidingsanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, og som bare anvender bearbeidingsmetode 1-5 eller 7 som fastsatt i 

kapittel III i vedlegg IV til denne forordning, 

ii)  framstilt av friske dyr som er slaktet med sikte på pelsproduksjon. 

c)  Dersom det er bekreftet kontakt eller mistanke om kontakt med en driftsenhet der det er mistanke om eller 

bekreftet utbrudd av TSE, skal den driftsansvarlige for driftsenheten umiddelbart 

i)  underrette vedkommende myndighet om slik kontakt, 

ii)  slutte å avsende pelsdyr, uansett bestemmelsessted, med mindre det foreligger en skriftlig godkjenning 

fra vedkommende myndighet. 
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KAPITTEL II 

Fôring av produksjonsdyr med fôrvekster 

Følgene vilkår får anvendelse på fôring av produksjonsdyr med fôrvekster fra jord, enten ved at dyrene har direkte tilgang 

til jorden eller ved at høstede fôrvekster brukes som fôr, forutsatt at organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler er spredt 

på denne jorden: 

a)  ventetiden på minst 21 døgn i henhold til artikkel 11 nr. 1 bokstav c) i forordning (EF) nr. 1069/2009 er overholdt, 

b)  det er bare anvendt organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i samsvar med artikkel 32 nr. 1 og 2 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009 og kapittel II i vedlegg XI til denne forordning. 

Disse vilkårene får imidlertid ikke anvendelse dersom bare følgende typer organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel er 

spredt på jorden: 

a)  husdyrgjødsel og guano, 

b)  mage- og tarminnhold, melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk og råmelksprodukter som 

ifølge vedkommende myndighet ikke innebærer risiko for spredning av alvorlige dyresykdommer. 

 ______  
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VEDLEGG III 

DISPONERING OG BRUK 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE KRAV TIL AVFALLSFORBRENNING OG SAMFORBRENNING 

Avsnitt 1 

Allmenne vilkår 

1.  Driftsansvarlige for avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i denne 

forordning skal sikre at følgende hygienekrav er oppfylt i anleggene de har kontroll over: 

a)  Animalske biprodukter og avledede produkter skal disponeres snarest mulig etter ankomst, i samsvar med 

vilkår som er fastsatt av vedkommende myndighet. De skal lagres på egnet måte til de disponeres, i samsvar 

med vilkår som er fastsatt av vedkommende myndighet. 

b)  For å unngå risiko for kontaminering skal anlegg ha egnede ordninger for rengjøring og desinfisering av 

beholdere og kjøretøyer, fortrinnsvis i et særskilt område som spillvann disponeres fra i samsvar med 

Unionens regelverk. 

c)  Anlegg skal være plassert på et godt drenert, fast underlag. 

d)  Anlegg skal være utstyrt med egnede innretninger for vern mot skadedyr, som insekter, gnagere og fugler. I 

den forbindelse skal det anvendes et dokumentert program for skadedyrbekjempelse. 

e)  Personalet skal ha tilgang til hensiktsmessige innretninger for å opprettholde egnet personlig hygiene, for 

eksempel toaletter, garderober og vaskeservanter, dersom det er nødvendig for å hindre risiko for 

kontaminering. 

f)  Det skal fastsettes rengjøringsrutiner for alle deler av anlegget, og disse skal dokumenteres. Det skal finnes 

egnet utstyr og rengjøringsmidler for rengjøringen av anlegget. 

g)  Hygienekontrollen skal omfatte regelmessige inspeksjoner av miljø og utstyr. Tidsplanen for inspeksjonene 

og resultatene skal dokumenteres og oppbevares i minst to år. 

2.  Den driftsansvarlige ved et avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg skal treffe alle nødvendige 

forholdsregler med hensyn til å motta animalske biprodukter eller avledede produkter for å unngå eller, i den grad 

det er praktisk mulig, begrense den direkte risikoen for menneskers og dyrs helse. 

3.  Dyr skal ikke ha adgang til anleggene, til animalske biprodukter og avledede produkter i påvente av 

avfallsforbrenning eller samforbrenning, eller til aske fra avfallsforbrenning eller samforbrenning av animalske 

biprodukter. 

4.  Dersom avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegget befinner seg på en oppdrettsenhet 

a)  skal avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegget og dyrene samt deres fôr og strø, være helt fysisk 

atskilt, om nødvendig med gjerde, 

b)  skal utstyret utelukkende være forbeholdt driften av forbrenningsovnen og ikke benyttes andre steder på 

driftsenheten, eller det skal alternativt rengjøres og desinfiseres før bruk, 

c)  skal personale som arbeider i anlegget, bytte yttertøy og skotøy før de håndterer dyr eller fôr. 

5.  Lagringen av animalske biprodukter og avledede produkter i påvente av avfallsforbrenning eller samforbrenning, 

og av aske skal skje i overdekkede, riktig merkede og, dersom det er relevant, lekkasjesikre beholdere. 

6.  Ufullstendig forbrente animalske biprodukter skal avfallsforbrennes på nytt eller disponeres på annen måte enn 

ved disponering på en godkjent fyllplass, i samsvar med artikkel 12, 13 eller 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

etter det som er relevant.  
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Avsnitt 2 

Driftsvilkår 

Avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg skal være utformet, utstyrt og drevet på en slik måte at gass som 

oppstår gjennom prosessen, på en kontrollert og homogen måte, selv under de mest ugunstige forhold, varmes opp til 

en temperatur på 850 °C i minst to sekunder eller til en temperatur på 1 100 °C i 0,2 sekunder, målt i nærheten av den 

innvendige veggen eller ved et annet representativt punkt i kammeret der avfallsforbrenningen eller samforbrenningen 

skjer, som er godkjent av vedkommende myndighet. 

Avsnitt 3 

Rester fra avfallsforbrenning og samforbrenning 

1.  Rester fra avfallsforbrenning og samforbrenning skal begrenses mest mulig når det gjelder mengde og 

skadevirkning. Restene skal, dersom det er hensiktsmessig, gjenvinnes direkte i anlegget eller utenfor dette i 

samsvar med relevante deler av Unionens regelverk, eller disponeres på en godkjent fyllplass. 

2.  Transport og midlertidig lagring av tørre rester, herunder støv, skal foregå på en slik måte at de ikke spres i 

miljøet, for eksempel i lukkede beholdere. 

Avsnitt 4 

Måling av temperatur og av andre parametrer 

1.  Det skal anvendes teknikker for å overvåke parametrene og vilkårene som er relevante for avfallsforbrenningen 

eller samforbrenningen. 

2.  Det skal fastsette krav til temperaturmålinger i godkjenningen som gis av vedkommende myndighet, eller i 

vilkårene som er tilknyttet denne. 

3.  Driften av alt automatisert overvåkingsutstyr skal være underlagt kontroll og årlig ettersyn. 

4.  Resultatene fra temperaturmålingen skal registreres og framlegges på en hensiktsmessig måte slik at 

vedkommende myndighet etter de framgangsmåtene den selv fastsetter, kan sikre at avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegget oppfyller de godkjente driftsvilkårene som er fastsatt i denne forordning. 

Avsnitt 5 

Unormal drift 

Ved en driftsstans eller ved unormale driftsvilkår i et avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg skal den 

driftsansvarlige så snart det er praktisk mulig, redusere eller stanse driften inntil normal drift kan gjenopptas. 

KAPITTEL II 

AVFALLSFORBRENNINGS- OG SAMFORBRENNINGSANLEGG MED HØY KAPASITET 

Avsnitt 1 

Særlige driftsvilkår 

Avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg som behandler bare animalske biprodukter og avledede produkter 

med en kapasitet på mer enn 50 kg per time (anlegg med høy kapasitet) og som ikke må ha driftstillatelse i henhold til 

direktiv 2000/76/EF, skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  Hver linje i anlegget skal være utstyrt med minst én støttebrenner. Støttebrenneren skal slås på automatisk dersom 

temperaturen i forbrenningsgassene, etter siste innblåsing av forbrenningsluft, synker under 850 °C eller 1 100 °C, 

etter det som er relevant. Den skal også benyttes ved driftsstart- og driftsstansoperasjoner i et anlegg for å sikre at 

temperaturen holder seg på 850 °C eller 1 100 °C, etter det som er relevant, så lenge det er ubrent materiale i 

avfallsforbrennings- eller samforbrenningskammeret. 

b)  Når animalske biprodukter eller avledede produkter fortløpende innføres i kammeret der avfallsforbrenningen eller 

samforbrenningen skjer, skal anlegget drives med et automatisk system for å hindre at animalske biprodukter eller 

avledede produkter innføres under driftsstart før det oppnås en temperatur på 850 °C eller 1 100 °C, etter det som 

er relevant, og alltid når temperaturen ikke kan opprettholdes. 

c)  Den driftsansvarlige skal drive forbrenningsanlegget på en slik måte at det oppnås en tilstrekkelig høy forbrenning 

til at det samlede innholdet av organisk karbon i slagg og bunnaske er mindre enn 3 % eller glødetapet er mindre 

enn 5 % av tørrvekten. Ved behov skal egnede forbehandlingsmetoder anvendes. 
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Avsnitt 2 

Utslipp til vann 

1.  Anlegg med høy kapasitet, herunder tilknyttede lagringsområder for animalske biprodukter, skal være utformet 

slik at de hindrer ulovlig og utilsiktet utslipp av forurensende stoffer i jorden, overflatevannet og grunnvannet. 

2.  Det skal sørges for lagringskapasitet for forurenset overvann fra anleggets område eller for forurenset vann som 

følge av spill eller brannslokking. 

 Den driftsansvarlige skal ved behov sikre at slikt overvann og slikt vann om nødvendig kan undersøkes og 

behandles før det slippes ut. 

KAPITTEL III 

AVFALLSFORBRENNINGS- OG SAMFORBRENNINGSANLEGG MED LAV KAPASITET 

Avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg som behandler bare animalske biprodukter og avledede produkter 

med en høyeste kapasitet på mindre enn 50 kg animalske biprodukter per time (anlegg med lav kapasitet) og som ikke 

må ha driftstillatelse i henhold til direktiv 2000/76/EF, skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  de skal bare brukes til disponering av 

i)  døde kjæledyr i henhold til artikkel 8 bokstav a) iii) i forordning nr. 1069/2009, eller  

ii)  kategori 1-materiale i henhold til artikkel 8 bokstav b), e) og f), kategori 2-materiale i henhold til artikkel 9 

eller kategori 3-materiale i henhold til artikkel 10 i nevnte forordning, 

b)  når kategori 1-materiale i henhold til artikkel 8 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1069/2009 innføres i et anlegg 

med lav kapasitet, skal dette være utstyrt med en støttebrenner, 

c)  de skal drives på en slik måte at de animalske biproduktene forbrennes til det bare er aske igjen. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

BEARBEIDING 

KAPITTEL I 

KRAV TIL BEARBEIDINGSANLEGG OG VISSE ANDRE ANLEGG OG VIRKSOMHETER 

Avsnitt 1 

Allmenne vilkår 

1.  Bearbeidingsanlegg skal oppfylle følgende krav til bearbeiding ved trykksterilisering eller i samsvar med 

bearbeidingsmetodene nevnt i artikkel 15 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1069/2009: 

a)  Bearbeidingsanlegg skal ikke befinne seg på samme sted som slakterier eller andre virksomheter som er 

godkjent eller registrert i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 eller forordning (EF) nr. 853/2004, med 

mindre risikoen for folkehelsen og dyrehelsen som følge av bearbeidingen av animalske biprodukter som 

kommer fra slike slakterier eller andre virksomheter, reduseres ved at minst følgende vilkår er oppfylt: 

i) bearbeidingsanlegget skal være fysisk atskilt fra slakteriet eller den andre virksomheten, eventuelt ved at 

bearbeidingsanlegget er plassert i en bygning som er helt atskilt fra slakteriet eller den andre 

virksomheten, 

ii) følgende skal være installert og være i drift i bearbeidingsanlegget: 

— et transportsystem som knytter bearbeidingsanlegget til slakteriet eller den andre virksomheten og 

som ikke kan omgås, 

— atskilte innganger, mottaksområder, utstyr og utganger for bearbeidingsanlegget og for slakteriet 

eller virksomheten, 

iii) det skal vedtas tiltak for å hindre at personale som arbeider på bearbeidingsanlegget og i slakteriet eller 

den andre virksomheten, sprer risiko, 

iv) uvedkommende personer og dyr skal ikke ha adgang til bearbeidingsanlegget. 

 Som unntak fra punkt i)-iv) kan vedkommende myndighet når det gjelder bearbeidingsanlegg for kategori  

3-materiale, tillate andre vilkår enn vilkårene i nevnte punkter, for å redusere risikoen for folkehelsen og 

dyrehelsen, herunder risiko som oppstår fra bearbeiding av kategori 3-materiale som kommer fra anlegg på et 

annet sted som er godkjent eller registrert i samsvar med forordning (EF) nr. 852/2004 eller forordning (EF) 

nr. 853/2004. 

 Medlemsstatene skal innenfor rammen av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen som 

omhandlet i artikkel 52 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om deres vedkommende myndigheters anvendelse av dette unntaket. 

b)  Bearbeidingsanlegget skal ha en «ren» og en «uren» avdeling med nødvendig skille mellom de to 

avdelingene. Den urene avdelingen skal ha et overdekket område til mottak av animalske biprodukter, og 

være utformet slik at den er lett å rengjøre og desinfisere. Gulvene skal være slik utformet at væske er lett å 

lede bort. 

c)  Bearbeidingsanlegget skal være tilstrekkelig utstyrt med toaletter, garderober og håndvasker for personalet. 

d)  Bearbeidingsanlegget skal kunne produsere varmt vann og damp i tilstrekkelige mengder til at animalske 

biprodukter kan bearbeides. 

e)  Den urene avdelingen skal om nødvendig ha utstyr for oppstykking av animalske biprodukter og utstyr for 

overføring av knuste animalske biprodukter til bearbeidingsenheten. 

f)  Når varmebehandling er påkrevd, skal alle installasjoner være utstyrt med 

i) måleutstyr til å kontrollere temperaturen mot tid og, dersom det er relevant for den anvendte 

bearbeidingsmetoden, trykk på kritiske steder,  
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ii) registreringsutstyr til kontinuerlig registrering av resultatet av disse målingene, slik at de fortsatt er 

tilgjengelige med sikte på offentlig kontroll og annen kontroll, 

iii) et egnet sikkerhetssystem for å unngå utilstrekkelig oppvarming. 

g)  For å hindre at det ferdige produktet rekontamineres av animalske biprodukter som tas inn i bearbeidings-

anlegget, skal den delen av anlegget der materialene som skal bearbeides, blir losset, være klart atskilt fra de 

delene der produktene blir bearbeidet og der det avledede produktet blir lagret. 

2.  Bearbeidingsanlegget skal ha egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av de containerne eller beholderne som de 

animalske biproduktene mottas i, og de transportmidlene, med unntak av skip, som de transporteres med. 

3.  Det skal finnes egnet utstyr til desinfisering av hjulene på, og eventuelt andre deler av, et kjøretøy når kjøretøyet 

forlater den urene avdelingen i bearbeidingsanlegget. 

4.  Alle bearbeidingsanlegg skal ha et avløpssystem for spillvann som oppfyller de krav som er fastsatt av 

vedkommende myndighet i samsvar med Unionens regelverk. 

5.  Bearbeidingsanlegget skal ha eget laboratorium eller kunne benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet skal 

være utstyrt for å kunne foreta nødvendige analyser og skal være godkjent av vedkommende myndighet på 

grunnlag av en vurdering av laboratoriets kapasitet til å foreta disse analysene, være akkreditert i samsvar med 

internasjonalt anerkjente standarder eller regelmessig kontrolleres av vedkommende myndighet for vurdering av 

laboratoriets kapasitet til å foreta disse analysene. 

6.  Dersom en risikovurdering har vist at mengden av produkter som behandles, gjør det nødvendig at vedkommende 

myndighet er til stede på regelmessig eller fast grunnlag, skal bearbeidingsanleggene ha et tilstrekkelig utstyrt 

låsbart rom som utelukkende skal brukes av kontrollmyndigheten. 

Avsnitt 2 

Behandling av spillvann 

1.  Bearbeidingsanlegg for kategori 1-materiale og andre anlegg der spesifisert risikomateriale fjernes, slakterier og 

bearbeidingsanlegg for kategori 2-materiale, skal som første trinn i behandlingen av spillvann foreta en 

forbehandling for å skille ut og samle inn animalsk materiale. 

 Utstyret som benyttes i forbehandlingen, skal ha vannlås eller rist med åpninger eller maskevidde på høyst 6 mm 

ved utløpet, eller det skal ha tilsvarende systemer som sikrer at høyst 6 mm store faste partikler i spillvannet 

slipper gjennom systemene. 

2.  Spillvann fra anleggene nevnt i nr. 1 skal forbehandles slik at det sikrer at alt spillvann filtreres ved denne 

prosessen før det slippes ut fra anlegget. Det skal ikke foretas knusing, oppbløting eller andre typer behandling 

eller anvendes trykk som vil kunne gjøre det lettere for animalsk materiale å slippe gjennom ved forbehandlingen. 

3.  Alt animalsk materiale som skilles ut ved forbehandlingen i anleggene nevnt i nr. 1, skal samles inn og 

transporteres som kategori 1- eller 2-materiale, etter det som er relevant, og disponeres i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1069/2009. 

4.  Spillvann som har gjennomgått forbehandlingen i anlegg omhandlet i nr. 1, og spillvann fra andre anlegg som 

håndterer eller bearbeider animalske biprodukter, skal behandles i samsvar med Unionens regelverk, uten 

restriksjoner i henhold til denne forordning. 

5.  I tillegg til kravene i nr. 4 kan vedkommende myndighet kreve at driftsansvarlige skal behandle spillvann som 

kommer fra urene avdelinger i bearbeidingsanlegg og fra anlegg eller virksomheter som utfører mellombehandling 

med kategori 1- eller 2-materiale eller lagrer kategori 1- eller 2-materiale, i samsvar med vilkår som sikrer at 

risikoen knyttet til sykdomsframkallende stoffer reduseres. 

6.  Med forbehold for nr. 1-5 skal det være forbudt å disponere animalske biprodukter, herunder blod og melk, eller 

avledede produkter gjennom spillvann. 

 Kategori 3-materiale som består av slam fra sentrifugering eller separering kan imidlertid disponeres gjennom 

spillvann, forutsatt at det har gjennomgått en av behandlingene for slam fra sentrifugering eller separering.  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/71 

 

Avsnitt 3 

Særlige krav til bearbeiding av kategori 1- og 2-materiale 

Bearbeidingsanlegg for kategori 1- og 2-materiale skal være utformet slik at full atskillelse av kategori 1-materiale og 

kategori 2-materiale sikres, fra råstoffet mottas til det framstilte avledede produktet sendes, med mindre en blanding av 

kategori 1- og 2-materiale bearbeides som kategori 1-materiale. 

Avsnitt 4 

Særlige krav til bearbeiding av kategori 3-materiale 

Følgende krav gjelder i tillegg til de allmenne vilkårene i avsnitt I: 

1.  Bearbeidingsanlegg der kategori 3-materiale bearbeides, skal ikke befinne seg på samme sted som bearbeidings-

anlegg der kategori 1- eller kategori 2-materiale bearbeides, med mindre de befinner seg i en fullstendig atskilt 

bygning. 

2.  Vedkommende myndighet kan imidlertid tillate bearbeiding av kategori 3-materiale på et sted der håndtering eller 

bearbeiding av kategori 1- eller 2-materiale skjer, dersom krysskontaminering hindres på grunn av 

a)  anleggets utforming, særlig mottaksordningene, og gjennom den videre håndteringen av råstoffer, 

b)  utformingen og forvaltningen av utstyret som anvendes til bearbeiding, herunder utformingen og 

forvaltningen av atskilte bearbeidingslinjer eller av rengjøringsrutiner som utelukker spredning av enhver 

mulig risiko for folkehelsen og dyrehelsen, og 

c)  utformingen og forvaltningen av områder til midlertidig oppbevaring av sluttproduktene. 

3.  Bearbeidingsanlegg som bearbeider kategori 3-materiale, skal ha en innretning som gjør det mulig å oppdage 

fremmedlegemer, som emballasjemateriale, metalldeler osv., i de animalske biproduktene eller avledede 

produktene, dersom de framstiller materiale beregnet på bruk i fôr. Slike fremmedlegemer skal fjernes før eller 

under bearbeidingen. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL HYGIENE OG BEARBEIDING 

Avsnitt 1 

Allmenne hygienekrav 

I tillegg til de allmenne hygienekravene i artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal bearbeidingsanlegg ha 

innført et dokumentert program for skadedyrbekjempelse med sikte på gjennomføring av de tiltak for beskyttelse mot 

skadedyr, som insekter, gnagere og fugler, som er nevnt i artikkel 25 nr. 1 bokstav c) i samme forordning. 

Avsnitt 2 

Allmenne bearbeidingskrav 

1.  Det skal anvendes nøyaktig kalibrerte måleinstrumenter/registreringsinnretninger til en kontinuerlig overvåking av 

bearbeidingsvilkårene. Registre som viser datoen for kalibreringen av måleinstrumentene/registrerings-

innretningene, skal oppbevares. 

2.  Materiale som ikke har gjennomgått den nødvendige varmebehandlingen, for eksempel materiale som ble fjernet 

ved oppstart, eller materiale som er lekket ut ved kokingen, skal gjennomgå en ny varmebehandling eller samles 

inn og bearbeides på nytt i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Avsnitt 3 

Bearbeidingsmetoder for kategori 1- og 2-materiale 

Med mindre vedkommende myndighet krever anvendelse av trykksterilisering (metode 1), skal kategori 1- og  

2-materiale bearbeides i samsvar med bearbeidingsmetode 2, 3, 4 eller 5 i kapittel III. 

Avsnitt 4 

Bearbeiding av kategori 3-materiale 

1.  De kritiske kontrollpunktene som avgjør omfanget av varmebehandlingen som anvendes i bearbeidingen, skal for 

hver av bearbeidingsmetodene i kapittel III omfatte følgende: 

a)  råstoffets partikkelstørrelse, 

b)  oppnådd temperatur i varmebehandlingen,  
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c)  det trykket råstoffet eventuelt utsettes for, og 

d)  varmebehandlingens varighet eller tilførselshastigheten for et kontinuerlig system. Det skal fastsettes 

minstekrav til bearbeiding for hvert kritiske kontrollpunkt som anvendes. 

2.  Dersom det anvendes kjemiske behandlinger som er godkjent av vedkommende myndighet som bearbeidings-

metode 7 i samsvar med kapittel III bokstav G, skal de kritiske kontrollpunktene som avgjør omfanget av de 

anvendte kjemiske behandlingene, omfatte den oppnådde pH-verdien. 

3.  Registre som viser at minsteverdiene for behandling for hvert kritiske kontrollpunkt er overholdt, skal oppbevares 

i minst to år. 

4.  Kategori 3-materiale skal bearbeides i samsvar med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7, eller dersom det 

gjelder materiale fra vanndyr, med en av bearbeidingsmetodene 1-7 i kapittel III. 

KAPITTEL III 

STANDARDMETODER FOR BEARBEIDING 

A.  Bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering) 

 Reduksjon 

1.  Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 50 millimeter, 

skal de animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter 

reduksjon ikke overstiger 50 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og dets 

tilstand skal registreres. Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 50 millimeter, skal 

prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas. 

 Tid, temperatur og trykk 

2.  Animalske biprodukter med en partikkelstørrelse på høyst 50 mm skal varmes opp til en kjernetemperatur på 

over 133 °C i minst 20 sammenhengende minutter, ved et (absolutt) trykk på minst 3 bar. Trykket skal 

frambringes ved at all luft i steriliseringskammeret fjernes og erstattes med damp («mettet damp»); 

varmebehandlingen kan anvendes som eneste bearbeiding eller som steriliserende for- eller etterbehandling. 

3.  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system. 

B.  Bearbeidingsmetode 2 

 Reduksjon 

1.  Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 150 millimeter, 

skal de animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter 

reduksjon ikke overstiger 150 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og 

dets tilstand skal registreres. Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 150 millimeter, 

skal prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas. 

 Tid, temperatur og trykk 

2.  Etter reduksjonen skal de animalske biproduktene varmes opp slik at det sikres at en kjernetemperatur på 

over 100 °C opprettholdes i minst 125 minutter, en kjernetemperatur på over 110 °C opprettholdes i 

minst 120 minutter og en kjernetemperatur på over 120 °C opprettholdes i minst 50 minutter. 

 Produktene kan varmes opp til disse kjernetemperaturene i den angitte rekkefølgen eller ved en vilkårlig 

kombinasjon av de angitte tidsrom. 

3.  Bearbeidingen skal foretas i et diskontinuerlig system. 

C.  Bearbeidingsmetode 3 

 Reduksjon 

1.  Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 30 millimeter, 

skal de animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter 

reduksjon ikke overstiger 30 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og dets 

tilstand skal registreres. Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 30 millimeter, skal 

prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas.  
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 Tid, temperatur og trykk 

2.  Etter reduksjonen skal de animalske biproduktene varmes opp slik at det sikres at en kjernetemperatur på 

over 100 °C opprettholdes i minst 95 minutter, en kjernetemperatur på over 110 °C opprettholdes i 

minst 55 minutter og en kjernetemperatur på over 120 °C opprettholdes i minst 13 minutter. 

 Produktene kan varmes opp til disse kjernetemperaturene i den angitte rekkefølgen eller ved en vilkårlig 

kombinasjon av de angitte tidsrom. 

3.  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system. 

D.  Bearbeidingsmetode 4 

 Reduksjon 

1.  Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 30 millimeter, 

skal de animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter 

reduksjon ikke overstiger 30 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og dets 

tilstand skal registreres. Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 30 millimeter, skal 

prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas. 

 Tid, temperatur og trykk 

2.  Etter reduksjonen skal de animalske biproduktene plasseres i et kar med tilsatt fett og varmes opp slik at det 

opprettholdes en kjernetemperatur på over 100 °C i minst 16 minutter, en kjernetemperatur på over 110 °C 

opprettholdes i minst 13 minutter, en kjernetemperatur på over 120 °C opprettholdes i minst åtte minutter og 

en kjernetemperatur på over 130 °C opprettholdes i minst tre minutter. 

 Produktene kan varmes opp til disse kjernetemperaturene i den angitte rekkefølgen eller ved en vilkårlig 

kombinasjon av de angitte tidsrom. 

3.  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system. 

E.  Bearbeidingsmetode 5 

 Reduksjon 

1.  Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 20 millimeter, 

skal de animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter 

reduksjon ikke overstiger 20 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og dets 

tilstand skal registreres. Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 20 millimeter, skal 

prosessen stanses og utstyret repareres før prosessen kan gjenopptas. 

 Tid, temperatur og trykk 

2.  Etter reduksjonen skal de animalske biproduktene varmes opp til de koagulerer, deretter presses slik at fett og 

vann fjernes fra det proteinholdige materialet. Det proteinholdige materialet skal deretter varmes opp slik at 

det sikres at en kjernetemperatur på over 80 °C opprettholdes i minst 120 minutter og en kjernetemperatur på 

over 100 °C opprettholdes i minst 60 minutter. 

 Produktene kan varmes opp til disse kjernetemperaturene i den angitte rekkefølgen eller ved en vilkårlig 

kombinasjon av de angitte tidsrom. 

3.  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system. 

F.  Bearbeidingsmetode 6 (bare for animalske biprodukter av kategori 3 fra vanndyr/virvelløse dyr som lever i vann) 

 Reduksjon 

1.  De animalske biproduktene skal reduseres til en partikkelstørrelse på høyst 

a)  50 mm ved varmebehandling i samsvar med nr. 2 bokstav a), eller 

b)  30 mm ved varmebehandling i samsvar med nr. 2 bokstav b). 

 Deretter skal de blandes med maursyre slik at pH-verdien reduseres til og holder seg på 4,0 eller lavere. 

Blandingen skal oppbevares i minst 24 timer før den behandles ytterligere.  
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 Tid, temperatur og trykk 

2.  Etter reduksjon skal blandingen varmes opp til 

a)  en kjernetemperatur på minst 90 °C i minst 60 minutter, eller 

b)  en kjernetemperatur på minst 70 °C i minst 60 minutter. 

 Når det brukes et system for kontinuerlig gjennomstrømning, skal produktets gang gjennom varmeveksleren 

kontrolleres ved hjelp av mekaniske innretninger som begrenser bevegelsen på en slik måte at produktet etter 

avsluttet varmebehandling har gjennomgått en syklus som er tilstrekkelig både når det gjelder tid og 

temperatur. 

3.  Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system. 

G.  Bearbeidingsmetode 7 

1.  Enhver bearbeidingsmetode som er godkjent av vedkommende myndighet, forutsatt at den driftsansvarlige 

har vist vedkommende myndighet følgende: 

a)  at de relevante farene knyttet til utgangsmaterialet er identifisert, idet det er tatt hensyn til materialets 

opprinnelse, samt mulig risiko idet det er tatt hensyn til dyrehelsetilstanden i den medlemsstaten, det 

området eller den sonen metoden skal anvendes i, 

b)  at bearbeidingsmetoden gjør det mulig å redusere disse farene til et nivå som ikke utgjør en betydelig 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen, 

c)  at det i en periode på 30 produksjonsdager, daglig er tatt prøver av sluttproduktet i samsvar med følgende 

mikrobiologiske krav: 

i)  Prøver av materiale som er tatt rett etter behandlingen: 

 Clostridium perfringens: ingen forekomst i 1 g av produktet. 

ii)  Prøver av materiale som er tatt under lagring eller ved uttak fra lager: 

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

 Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g 

 der: 

n = antall prøver som skal undersøkes, 

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

samtlige prøver ikke overstiger m, 

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

flere prøver er lik eller høyere enn M, og 

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

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

2.  Opplysninger om de kritiske kontrollpunktene som gjør det mulig å fastslå at det enkelte bearbeidingsanlegg 

overholder de mikrobiologiske kravene på en tilfredsstillende måte, skal registreres og oppbevares slik at den 

driftsansvarlige og vedkommende myndighet kan kontrollere bearbeidingsanleggets drift. De opplysningene 

som skal registreres og kontrolleres, skal omfatte partikkelstørrelse, og eventuelt kritisk temperatur, absolutt 

tid, trykkprofil, tilførselshastighet for råstoff og resirkuleringsrate for fett. 

3.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndighet tillate anvendelse av bearbeidingsmetoder som er blitt 

godkjent før denne forordning trer i kraft, i samsvar med kapittel III i vedlegg V til forordning (EF) 

nr. 1774/2002.  
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4.  Vedkommende myndighet skal permanent eller midlertidig oppheve anvendelsen av bearbeidingsmetoder 

omhandlet i nr. 1 og 3 dersom den får bevis for at en eller flere av omstendighetene omhandlet i nr. 1 

bokstav a) eller b) er vesentlig endret. 

5.  Vedkommende myndighet skal på anmodning formidle de tilgjengelige opplysningene i henhold til nr. 1 og 2 

om en godkjent bearbeidingsmetode, til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat. 

KAPITTEL IV 

ALTERNATIVE METODER FOR BEARBEIDING 

Avsnitt 1 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Materiale som oppstår gjennom bearbeiding av kategori 1- og 2-materiale, unntatt biodiesel framstilt i samsvar 

med avsnitt 2 bokstav D i dette kapittel, skal merkes permanent i samsvar med kravene til merking av visse 

avledede produkter i vedlegg VIII kapittel V. 

2.  For å gjøre det lettere å innføre en ny, alternativ metode skal vedkommende myndighet i en medlemsstat på 

anmodning formidle resultatene fra offentlige kontroller til vedkommende myndighet i en annen medlemsstat når 

en alternativ metode for første gang anvendes i den medlemsstaten. 

Avsnitt 2 

Krav til bearbeidingen 

A.  Alkalisk hydrolyse 

1.  Utgangsmateriale 

 Til denne prosessen kan det anvendes animalske biprodukter av alle kategorier. 

2.  Bearbeidingsmetode 

 Alkalisk hydrolyse skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen: 

a)  Det skal benyttes en løsning av enten natriumhydroksid (NaOH) eller kaliumhydroksid (KOH) (eller en 

blanding av de to), i en mengde som sikrer en omtrentlig molær likeverdighet til vekt, type og 

sammensetning av de animalske biproduktene som skal nedbrytes. 

 Dersom et høyt fettinnhold i de animalske biproduktene nøytraliserer basen, skal den tilsatte basen 

tilpasses slik at den nevnte molære likeverdigheten oppnås. 

b)  Animalske biprodukter skal plasseres i en beholder av legert stål. Den oppmålte mengden av alkalisk 

stoff skal tilsettes enten i fast form eller som en løsning, som beskrevet i bokstav a). 

c)  De animalske biproduktene og alkaliblandingen skal varmes opp til en kjernetemperatur på minst 150 °C 

og et trykk (absolutt) på minst 4 bar, i minst 

i)  tre sammenhengende timer, 

ii)  seks sammenhengende timer når det gjelder animalske biprodukter omhandlet i artikkel 8 

bokstav a) i) og ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

 Materiale framstilt av kategori 1-materiale som består av dyr som er avlivet som følge av tiltak for å 

utrydde TSE, og som er enten drøvtyggere som det ikke kreves TSE-prøving av, eller drøvtyggere 

som har gjennomgått prøving med negativt resultat i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 999/2001, kan bearbeides i samsvar med nr. 2 bokstav c) i) i dette avsnitt, eller 

iii)  én sammenhengende time når det gjelder animalske biprodukter som består av materiale fra bare 

fisk eller fjørfe. 

d)  Prosessen skal gjennomføres i et diskontinuerlig system, og materialet i karet skal blandes kontinuerlig 

for å fremme nedbrytningsprosessen, helt til vevet er oppløst og bein og tenner er blitt myke. 

e)  De animalske biproduktene skal behandles slik at kravene til tid, temperatur og trykk oppfylles samtidig.  
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B.  Hydrolyse under høyt trykk og høy temperatur 

1.  Utgangsmateriale 

 Til denne prosessen kan det brukes kategori 2- og 3-materiale. 

2.  Bearbeidingsmetode 

 Hydrolyse under høyt trykk og høy temperatur skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen: 

a)  de animalske biproduktene skal varmes opp til en kjernetemperatur på minst 180 °C i minst 40 

sammenhengende minutter og med et trykk (absolutt) på minst 12 bar, og oppvarmingen skjer via 

indirekte damp til biolysereaktoren, 

b)  prosessen skal gjennomføres i et diskontinuerlig system og materialet i karet skal blandes kontinuerlig, 

og 

c)  de animalske biproduktene skal behandles slik at kravene til tid, temperatur og trykk oppfylles samtidig. 

C.  Framstilling av biogass fra hydrolyse under høyt trykk 

1.  Utgangsmateriale 

 Til denne prosessen kan det anvendes animalske biprodukter av alle kategorier. 

2.  Bearbeidingsmetode 

 Framstilling av biogass fra hydrolyse under høyt trykk skal skje i samsvar med følgende krav til 

bearbeidingen: 

a)  De animalske biproduktene skal først bearbeides med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering) i 

samsvar med kapittel III, i et godkjent bearbeidingsanlegg. 

b)  Etter bearbeidingen nevnt i bokstav a), skal det avfettede materialet behandles ved en temperatur på 

minst 220 °C i minst 20 minutter med et trykk (absolutt) på minst 25 bar, og oppvarmingen foregår i to 

trinn; først med direkte dampinnsprøyting og deretter indirekte i en koaksial varmeveksler. 

c)  Prosessen skal gjennomføres i et diskontinuerlig system eller fortløpende, og materialet i karet blandes 

kontinuerlig. 

d)  De animalske biproduktene skal behandles slik at kravene til tid, temperatur og trykk oppfylles samtidig. 

e)  Det resulterende materialet skal deretter blandes med vann og gjennomgå anaerob gjæring (omdanning 

til biogass) i en biogassreaktor. 

f)  Dersom utgangsmaterialet er av kategori 1, skal hele prosessen gjennomføres på samme sted og i et lukket 

system, og den biogassen som blir produsert under prosessen, skal forbrennes raskt i samme anlegg ved 

minst 900 °C, etterfulgt av rask kjøling («quenching»). 

D.  Produksjon av biodiesel 

1.  Utgangsmateriale 

 Til denne prosessen kan det anvendes en fettfraksjon fra animalske biprodukter av alle kategorier. 

2.  Bearbeidingsmetode 

 Produksjon av biodiesel skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen: 

a)  Med mindre det anvendes fiskeolje eller smeltet fett framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII 

eller XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal fettfraksjonen fra animalske biprodukter først 

bearbeides med 

i)  bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering) i kapittel III dersom det gjelder kategori 1- eller 2-

materiale, og 

ii)  bearbeidingsmetodene 1-5 eller bearbeidingsmetode 7 dersom det gjelder kategori 3-materiale, eller 

bearbeidingsmetodene 1-7 i kapittel III dersom det gjelder materiale fra fisk.  
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b)  Det bearbeidede fettet skal bearbeides ytterligere ved bruk av én av følgende metoder: 

i)  en prosess der det bearbeidede fettet skal skilles fra proteinet og, dersom det gjelder fett fra 

drøvtyggere, skal uløselige urenheter som overstiger 0,15 vektprosent, fjernes, og deretter skal det 

bearbeidede fettet gjennomgå forestring og transforestring. 

 Det kreves imidlertid ikke forestring av bearbeidet fett fra kategori 3-materiale. Ved forestring skal 

pH-verdien senkes til et nivå under 1 ved tilsetning av svovelsyre (H2SO4) eller en tilsvarende syre, 

og blandingen varmes opp til 72 °C i to timer mens den blandes kraftig. 

 Transforestringen skal utføres ved at pH-verdien økes til ca. 14 med kaliumhydroksid eller med en 

tilsvarende base ved 35-50 °C i minst 15 minutter. Transforestringen skal utføres to ganger på de 

vilkårene som er beskrevet i dette punkt, ved bruk av en ny basisk løsning. Prosessen skal etterfølges 

av en raffinering av produktene, herunder en vakuumdestillasjon ved 150 °C, som gir biodiesel, 

ii)  en prosess med tilsvarende parametrer, som er godkjent av vedkommende myndighet. 

E.  Brookes forgassing 

1.  Utgangsmateriale 

 Til denne prosessen kan det brukes kategori 2- og 3-materiale. 

2.  Bearbeidingsmetode 

 Brookes forgassing skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen: 

a)  Etterbrenningskammeret skal varmes opp med naturgass. 

b)  De animalske biproduktene skal plasseres i forgasserens primærkammer og døren lukkes. Primærkammeret 

skal ikke ha brennere og skal i stedet varmes opp ved overføring av varme fra etterbrenningskammeret som 

skal befinne seg under primærkammeret. For å gjøre prosessen mer effektiv skal det slippes inn luft bare til 

primærkammeret gjennom tre innsugingsventiler på hoveddøren. 

c)  De animalske biproduktene skal bli til flyktige komplekse hydrokarboner, og gassene som oppstår, ledes fra 

primærkammeret gjennom en smal åpning øverst på den bakre veggen mot blande- og krakkingssonene, 

hvor de knuses til sine enkelte bestanddeler. Gassene skal til slutt ledes inn i etterbrenningskammeret der de 

skal forbrennes i flammen fra en brenner med naturgass i et luftoverskudd. 

d)  Hver bearbeidingsenhet skal bestå av to brennere og to sekundære vifter som reserve i tilfelle det oppstår 

feil ved brennerne eller viftene. Sekundærkammeret skal utformes slik at det gir en oppholdstid på minst 

to sekunder ved en temperatur på minst 950 °C under alle forbrenningsforhold. 

e)  På vei ut av sekundærkammeret skal eksosen ledes gjennom et trykkregulerende spjeld nede i skorsteinen, 

som kjøler og fortynner den med omgivelsesluften, samtidig som trykket i primær- og sekundærkammeret 

opprettholdes. 

f)  Prosessen skal skje i en syklus på 24 timer, som omfatter påfylling, bearbeiding, nedkjøling og fjerning av 

aske. Ved slutten av syklusen skal restasken fjernes fra primærkammeret ved hjelp av vakuumekstraksjon til 

lukkede sekker som deretter forsegles før transport. 

g)  Forgassing av andre materialer enn animalske biprodukter skal ikke være tillatt. 

F.  Forbrenning av animalsk fett i dampkjel 

1.  Utgangsmateriale 

 Til denne prosessen kan det anvendes en fettfraksjon fra animalske biprodukter av alle kategorier. 

2.  Bearbeidingsmetode 

 Forbrenning av animalsk fett i dampkjel skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen: 

a)  Med mindre det anvendes fiskeolje eller smeltet fett framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII 

eller XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal fettfraksjonen fra animalske biprodukter først 

bearbeides på følgende måte:   
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i)  når det gjelder fettfraksjonen av kategori 1- og 2-materiale som skal forbrennes i et annet anlegg: 

— med en av bearbeidingsmetodene 1-5 i kapittel III i dette vedlegg dersom det gjelder 

fettfraksjonen fra bearbeidingen av drøvtyggere som er blitt prøvet med negativt resultat i 

samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 999/2001 og fra bearbeidingen av andre dyr 

enn drøvtyggere som er underlagt krav om TSE-prøving, 

— med bearbeidingsmetode 1 i kapittel III dersom det gjelder fettfraksjonen fra bearbeidingen av 

andre drøvtyggere, og 

ii)  med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 dersom det gjelder kategori 1- og 2-materiale som skal 

forbrennes i samme anlegg, og kategori 3-materiale; med bearbeidingsmetode 1-7 i kapittel III 

dersom det gjelder materiale framstilt av fisk. 

b)  Fettfraksjonen skal skilles fra proteinet, og dersom det gjelder fett fra drøvtyggere som skal forbrennes i 

et annet anlegg, skal uløselige urenheter som overstiger 0,15% fjernes. 

c)  Etter bearbeidingen nevnt i bokstav a) og b) gjøres følgende: 

i)  fettet fordampes i dampkjel og forbrennes ved en temperatur på minst 1 100 °C i minst 0,2 sekunder, 

eller 

ii)  fettet bearbeides med tilsvarende prosessparametrer som er godkjent av vedkommende myndighet. 

d)  Forbrenning av annet materiale av animalsk opprinnelse enn animalsk fett, skal ikke være tillatt. 

e)  Forbrenningen av fett framstilt av kategori 1- og 2-materiale skal skje i det samme anlegget som der 

fettet smeltes, for å utnytte den genererte energien til smelteprosessene. Vedkommende myndighet kan 

imidlertid tillate at fettet flyttes til andre anlegg med sikte på forbrenning, forutsatt at: 

i)  bestemmelsesanlegget er godkjent til å utføre forbrenningen, 

ii)  bearbeidingen av næringsmidler og fôr i et godkjent anlegg på samme område skjer under strenge 

krav til atskillelse. 

f)  Forbrenningen skal skje i samsvar med Unionens regelverk for miljøvern, særlig når det gjelder kravene i 

dette regelverket om beste tilgjengelige teknikker for kontroll over og overvåking av utslipp. 

G.  Prosessen termomekanisk produksjon av biodrivstoff 

1. Utgangsmateriale 

 Til denne prosessen kan det brukes husdyrgjødsel, mage- og tarminnhold og kategori 3-materiale. 

2.  Bearbeidingsmetode 

 Termomekanisk produksjon av biodrivstoff skal skje i samsvar med følgende krav til bearbeidingen: 

a)  De animalske biproduktene fylles i en varmeveksler og behandles deretter ved en temperatur på 80 °C i 

åtte timer I løpet av dette tidsrommet reduseres materialets partikkelstørrelse konstant ved hjelp av egnet 

mekanisk utstyr. 

b)  Materialet behandles deretter ved en temperatur på 100 °C i minst to timer. 

c)  Partikkelstørrelsen i det resulterende materialet skal ikke være mer enn 20 millimeter. 

d)  De animalske biproduktene skal behandles slik at kravene til tid, temperatur og trykk i bokstav a) og b) 

oppfylles samtidig. 

e)  Under varmebehandlingen av materialet skal fordampet vann kontinuerlig fanges opp fra luftrommet 

over biodrivstoffet, og ledes gjennom en kondensator av rustfritt stål. Kondensatet holdes ved en 

temperatur på minst 70 °C i minst én time før det slippes ut som spillvann. 
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f)  Etter varmebehandlingen av materialet skal det resulterende biodrivstoffet tømmes ut av varmeveksleren 

og transporteres automatisk gjennom et helt tildekket og lukket transportsystem til avfallsforbrenning 

eller samforbrenning på samme sted. 

g)  Prosessen skal utføres i et diskontinuerlig system. 

Avsnitt 3 

Disponering og bruk av avledede produkter 

1.  Avledede produkter fra bearbeidingen av 

a)  kategori 1-materiale skal 

i) disponeres i samsvar med artikkel 12 bokstav a) eller b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

ii) disponeres ved nedgraving på en godkjent fyllplass, 

iii) omdannes til biogass, forutsatt at råtnerester disponeres i samsvar med punkt i) eller ii), eller 

iv) bearbeides videre til fettderivater med andre bruksformål enn fôring. 

b)  Kategori 2- eller 3-materiale skal 

i) disponeres i samsvar med nr. 1 bokstav a) i) eller ii), med eller uten forutgående bearbeiding i samsvar 

med artikkel 12 bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

ii) bearbeides videre til fettderivater med andre bruksformål enn fôring, 

iii) brukes som organisk gjødsel eller jordforbedringsmiddel, eller 

iv) komposteres eller omdannes til biogass. 

2.  For materiale som oppstår gjennom bearbeiding gjelder følgende: 

a)  Materiale som oppstår gjennom alkalisk hydrolyse i henhold til avsnitt 2 bokstav A, kan omdannes i et 

biogassanlegg og deretter forbrennes raskt ved minst 900 °C, etterfulgt av rask kjøling («quenching»); dersom 

materiale nevnt i artikkel 8 bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 1069/2009 er blitt anvendt som 

utgangsmateriale, skal omdanningen til biogass skje på samme sted som bearbeidingen og i et lukket system. 

b)  Materiale som oppstår gjennom produksjon av biodiesel kan 

i) dersom det gjelder biodiesel og rester fra destillering av biodiesel, anvendes som drivstoff uten 

begrensninger i henhold til denne forordning (sluttpunkt), 

ii) dersom det gjelder kaliumsulfat, brukes til framstilling av avledede produkter for spredning på jord, 

iii) dersom det gjelder glyserin 

— framstilt av kategori 1- eller 2-materiale som er blitt bearbeidet i samsvar med bearbeidingsmetode 1 

i kapittel III, omdannes til biogass, 

— framstilt av kategori 3-materiale, brukes som fôr. 

3.  Eventuelt avfall fra bearbeidingen av animalske biprodukter i samsvar med dette avsnitt, for eksempel slam, 

filterinnhold, aske og råtnerester, skal disponeres i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og denne 

forordning. 

 ______  
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VEDLEGG V 

OMDANNING AV ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER TIL BIOGASS ELLER 

KOMPOST 

KAPITTEL I 

KRAV TIL ANLEGG 

Avsnitt 1 

Biogassanlegg 

1.  Et biogassanlegg skal være utstyrt med en pasteuriserings-/hygieneenhet som de animalske biproduktene eller de 

avledede produktene må passere (med en partikkelstørrelse på høyst 12 mm før de tilføres enheten), og som er 

utstyrt med 

a)  installasjoner til å overvåke at temperaturen holdes på 70 °C i én time, 

b)  registreringsutstyr som fortløpende registrerer måleresultatene fra overvåkingen nevnt i bokstav a), og 

c)  et egnet sikkerhetssystem for å unngå utilstrekkelig oppvarming. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal en pasteuriserings-/hygieneenhet ikke være påbudt for biogassanlegg som bearbeider 

bare 

a)  kategori 2-materiale som er blitt bearbeidet i samsvar med bearbeidingsmetode 1 i vedlegg IV kapittel III, 

b)  kategori 3-materiale som er blitt bearbeidet i samsvar med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7, eller 

dersom det gjelder materiale fra vanndyr, med en av bearbeidingsmetodene 1-7 i vedlegg IV kapittel III, 

c)  kategori 3-materiale som har gjennomgått pasteurisering/hygienisering i et annet godkjent anlegg, 

d)  animalske biprodukter som kan brukes som råstoff uten bearbeiding i samsvar med artikkel 13 bokstav e) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og med denne forordning, 

e)  animalske biprodukter som har gjennomgått alkalisk hydrolyse i henhold til vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 

bokstav A, 

f)  følgende animalske biprodukter, dersom de er godkjent av vedkommende myndighet: 

i) animalske biprodukter omhandlet i artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009, som er 

bearbeidet i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i forordning (EF) nr. 852/2004 på det tidspunkt da de 

er beregnet på andre formål enn konsum, 

ii) animalske biprodukter i henhold til artikkel 10 bokstav g) i forordning nr. 1069/2009, eller 

iii) animalske biprodukter som skal omdannes til biogass, dersom råtnerestene deretter komposteres, 

bearbeides eller disponeres i samsvar med denne forordning. 

3.  Dersom biogassanlegget er plassert på eller ved siden av et sted der det holdes produksjonsdyr, og biogassanlegget 

ikke bare anvender husdyrgjødsel, melk eller råmelk fra disse dyrene, skal anlegget være plassert i en viss avstand 

fra det området der dyrene holdes. 

 Avstanden skal fastsettes på en måte som sikrer at biogassanlegget ikke medfører en uakseptabel risiko for at 

sykdom overføres til mennesker eller dyr. 

 Under alle omstendigheter skal biogassanlegget og dyrene samt deres fôr og strø, være helt fysisk atskilt, om 

nødvendig med gjerde.  
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4.  Hvert enkelt biogassanlegg skal ha et eget laboratorium eller benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet skal 

være utstyrt for å kunne foreta de nødvendige analyser og være godkjent av vedkommende myndighet, være 

akkreditert i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder eller regelmessig kontrolleres av vedkommende 

myndighet. 

Avsnitt 2 

Komposteringsanlegg 

1.  Komposteringsanlegg skal være utstyrt med en lukket komposteringsreaktor eller et lukket område som de 

innførte animalske biproduktene eller avledede produktene må passere, og med følgende: 

a)  installasjoner til å overvåke temperaturen i sann tid, 

b)  registreringsenheter som registrerer, eventuelt fortløpende, måleresultatene fra overvåkingen nevnt i 

bokstav a), og 

c)  et egnet sikkerhetssystem for å unngå utilstrekkelig oppvarming. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan andre typer komposteringssystemer godkjennes, forutsatt at de 

a)  drives slik at alle materialer som bearbeides i systemet, tilfredsstiller parametrene for varighet og temperatur, 

herunder eventuelt fortløpende overvåking av parametrene, eller 

b)  omdanner bare materiale nevnt i avsnitt 1 nr. 2, og 

c)  oppfyller alle andre relevante krav i denne forordning. 

3.  Dersom komposteringsanlegget er plassert på eller ved siden av et sted der det holdes produksjonsdyr, og 

komposteringsanlegget ikke bare anvender husdyrgjødsel, melk eller råmelk fra disse dyrene, skal anlegget være 

plassert i en viss avstand fra det området der dyrene holdes. 

 Avstanden skal fastsettes på en måte som sikrer at biogassanlegget ikke medfører en uakseptabel risiko for at 

sykdom overføres til mennesker eller dyr. 

 Under alle omstendigheter skal biogassanlegget og dyrene samt deres fôr og strø, være helt fysisk atskilt, om 

nødvendig med gjerde. 

4.  Hvert enkelt komposteringsanlegg skal ha et eget laboratorium eller benytte et eksternt laboratorium. Laboratoriet 

skal være utstyrt for å kunne foreta de nødvendige analyser og være godkjent av vedkommende myndighet, være 

akkreditert i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder eller regelmessig kontrolleres av vedkommende 

myndighet. 

KAPITTEL II 

HYGIENEKRAV TIL BIOGASS- OG KOMPOSTERINGSANLEGG 

1.  Animalske biprodukter skal omdannes snarest mulig etter at de ankommer biogass- eller komposteringsanlegget. 

Før bearbeidingen skal de oppbevares på forsvarlig måte. 

2.  Containere, beholdere og kjøretøyer som anvendes til transport av ubearbeidet materiale, skal rengjøres og 

desinfiseres på et dertil egnet område. 

 Dette området skal være plassert eller utformet på en slik måte at det hindrer risikoen for kontaminering av 

bearbeidede produkter. 

3.  Det skal systematisk treffes forebyggende tiltak mot fugler, gnagere, insekter og andre skadedyr. 

 I den forbindelse skal det anvendes et dokumentert program for skadedyrbekjempelse. 

4.  Det skal fastsettes rengjøringsrutiner for alle deler av anlegget, og disse skal dokumenteres. Det skal finnes egnet 

utstyr og rengjøringsmidler for rengjøringen av anlegget. 

5.  Hygienekontrollen skal omfatte regelmessige inspeksjoner av miljø og utstyr. Tidsplanen for inspeksjonene og 

resultatene skal dokumenteres.  
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6.  Installasjoner og utstyr skal holdes i god stand, og måleutstyret skal kalibreres med jevne mellomrom. 

7.  Råtnerester og kompost skal håndteres og lagres på biogass- eller komposteringsanlegget på en slik måte at det 

hindrer rekontaminering. 

KAPITTEL III 

OMDANNINGSPARAMETRER 

Avsnitt 1 

Standardparametrer for omdanning 

1. Kategori 3-materiale som brukes som råstoff i et biogassanlegg som er utstyrt med en pasteuriserings-

/hygieneenhet, skal oppfylle følgende minstekrav: 

a)  største partikkelstørrelse før materialet kommer inn i enheten: 12 mm, 

b) laveste temperatur for alt materiale i enheten: 70 °C, og 

c) minste tid i enheten uten avbrudd: 60 minutter. 

Melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk og råmelksprodukter i kategori 3 kan 

imidlertid benyttes som råstoff i et biogassanlegg uten pasteurisering/hygienisering, dersom vedkommende 

myndighet ikke anser at de utgjør noen risiko for spredning av alvorlige overførbare sykdommer til mennesker 

eller dyr. 

Minstekravene i bokstav b) og c) i dette nummer får også anvendelse på kategori 2-materiale som innføres i et 

biogassanlegg uten forutgående bearbeiding i samsvar med artikkel 13 bokstav e) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

2. Kategori 3-materiale som brukes som råstoff i et komposteringsanlegg, skal oppfylle følgende minstekrav: 

a) største partikkelstørrelse før materialet kommer inn i komposteringsreaktoren: 12 mm, 

b) laveste temperatur for alt materiale i reaktoren: 70 °C, og 

c) minste tid uten avbrudd: 60 minutter. 

Minstekravene i bokstav b) og c) i dette nummer får også anvendelse på kategori 2-materiale som komposteres uten 

forutgående bearbeiding i samsvar med artikkel 13 bokstav e) ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Avsnitt 2 

Alternative omdanningsparametrer for biogass- og komposteringsanlegg 

1.  Vedkommende myndighet kan tillate anvendelse av andre parametrer enn parametrene i kapittel I avsnitt 1 nr. 1 

og standardparametrene for omdanning, forutsatt at den som søker om slik anvendelse, viser at disse parametrene 

sikrer tilstrekkelig reduksjon av biologisk risiko. Dokumentasjonen skal omfatte en validering som skal utføres i 

samsvar med følgende krav: 

a)  identifisering og analyse av mulige risikoer, herunder virkninger fra råstoffet, på grunnlag av en fullstendig 

beskrivelse av omdanningsvilkårene og -parametrene, 

b)  en risikovurdering av hvordan de særlige omdanningsvilkårene som er nevnt i bokstav a), oppnås i praksis i 

normale og atypiske situasjoner, 

c)  validering av den fastsatte prosessen ved å måle reduksjonen av levedyktighet/smittsomhet hos 

i)  endogene indikatororganismer under prosessen, dersom indikatoren er 

— konstant til stede i råstoffet i et høyt antall,  
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— minst like varmeresistent mot omdanningsprosessens dødelige aspekter som de sykdomsframkallende 

stoffene den skal brukes til overvåking av, men samtidig heller ikke betydelig mer resistent, 

— forholdsvis lett å mengdebestemme, identifisere og bekrefte, eller 

ii)  en veldefinert prøveorganisme eller et veldefinert virus under eksponeringen, som er innført i et egnet 

prøvingsemne i utgangsmaterialet, 

d)  valideringen av den fastsatte prosessen nevnt i bokstav c) skal dokumentere at prosessen reduserer den 

samlede risikoen på følgende måte: 

i)  ved termiske og kjemiske prosesser oppnås 

— en reduksjon på 5 log10 av Enterococcus faecalis eller Salmonella Senftenberg (775W, H2S-

negative), 

— en reduksjon av smittsom titer av varmeresistente virus, for eksempel parvovirus, på minst 3 log10, 

når de er identifisert som en relevant risiko, og 

ii)  når det gjelder kjemiske prosesser, oppnås også 

— en reduksjon av resistente parasitter, for eksempel egg av Ascaris sp., på minst 99,9 % (3 log10) av 

levedyktige stadier, 

e)  utforming av et fullstendig kontrollprogram som omfatter framgangsmåter for å overvåke prosessen nevnt i 

bokstav c), 

f)  tiltak som sikrer fortløpende overvåking og kontroll av de relevante prosessparametrene som er fastsatt i 

kontrollprogrammet, når anlegget er i drift. 

 Nærmere opplysninger om de relevante prosessparametrene som benyttes i et biogass- eller komposterings-

anlegg, samt andre kritiske kontrollpunkter, skal registreres og holdes à jour slik at eieren, den 

driftsansvarlige eller vedkommendes representant og vedkommende myndighet kan overvåke driften av 

anlegget. 

 Den driftsansvarlige skal gjøre de registrerte opplysningene tilgjengelig for vedkommende myndighet på 

anmodning. Opplysninger om en prosess som er tillatt i henhold til dette nummer, skal gjøres tilgjengelige for 

Kommisjonen på anmodning. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan vedkommende myndigheter, i påvente av at bestemmelsene nevnt i artikkel 15 nr. 2 

bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009 vedtas, tillate anvendelse av andre særlige krav enn kravene i dette 

kapittel, forutsatt at de sikrer en tilsvarende virkning når det gjelder reduksjon av sykdomsframkallende stoffer, 

for 

a)  kjøkken- og matavfall som brukes som det eneste animalske biproduktet i et biogass- eller komposterings-

anlegg, og 

b)  blandinger av kjøkken- og matavfall med følgende materiale: 

i) husdyrgjødsel, 

ii) mage- og tarminnhold som er skilt fra fordøyelseskanalen, 

iii) melk, 

iv) melkebaserte produkter, 

v) produkter framstilt av melk, 

vi) råmelk, 

vii) råmelksprodukter, 

viii) egg, 
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ix) eggprodukter, 

x) animalske biprodukter nevnt i artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009, som er blitt 

bearbeidet i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i forordning (EF) nr. 852/2004. 

3.  Dersom materiale nevnt i nr. 2 bokstav b) eller avledede produkter nevnt i artikkel 10 bokstav g) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 er det eneste utgangsmaterialet av animalsk opprinnelse som behandles i et biogass- eller 

komposteringsanlegg, kan vedkommende myndighet tillate anvendelse av andre særlige krav enn kravene i dette 

kapittel, forutsatt at den 

a)  ikke antar at dette materialet utgjør noen risiko for spredning av alvorlige overførbare sykdommer til 

mennesker eller dyr, 

b)  anser råtnerestene eller komposten som ubearbeidet materiale og pålegger de driftsansvarlige å håndtere dem 

i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og denne forordning 

4.  Driftsansvarlige kan bringe råtnerester og kompost som er framstilt i samsvar med parametrer som er godkjent av 

vedkommende myndighet, i omsetning 

a)  i samsvar med nr. 1, 

b)  i samsvar med nr. 2 og 3, men bare i den medlemsstat der disse parametrene er godkjent. 

Avsnitt 3 

Krav til råtnerester og kompost 

1. a)  Representative prøver av råtnerester eller kompost som er tatt under eller umiddelbart etter omdanningen i et 

biogassanlegg eller kompostering i et komposteringsanlegg, for å overvåke prosessen, skal oppfylle følgende 

krav: 

 Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 i 1 g, 

 eller 

 Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 i 1 g, 

 og 

b)  representative prøver av råtnerester eller kompost som er tatt under lagring eller ved uttak fra lager, skal 

oppfylle følgende krav: 

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

 For bokstav a) og b) gjelder følgende: 

n = antall prøver som skal undersøkes, 

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

ikke overstiger m, 

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

lik eller høyere enn M, og 

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

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

2.  Råtnerester eller kompost som ikke oppfyller kravene i dette kapittel, skal bearbeides på nytt, og dersom det 

gjelder salmonella, håndteres eller disponeres i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM FORSKNING, FÔRING, INNSAMLING OG DISPONERING 

KAPITTEL I 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM FORSKNING OG ANDRE FORMÅL 

Avsnitt 1 

Prøver til forskning og diagnostikk 

1.  Driftsansvarlige skal sikre at forsendelser av prøver til forskning og diagnostikk følges av et handelsdokument 

som inneholder følgende opplysninger: 

a)  en beskrivelse av materialet og hvilken dyreart det kommer fra, 

b)  materialets kategori, 

c)  mengden materiale, 

d)  materialets opprinnelsessted samt avsendersted, 

e)  avsenderens navn og adresse, 

f)  navn og adresse til mottakeren og/eller brukeren. 

2.  Brukere som håndterer prøver til forskning og diagnostikk, skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å unngå at 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, spres under håndteringen av materialet som er under deres 

kontroll, særlig gjennom anvendelse av god laboratoriepraksis. 

3.  All etterfølgende anvendelse av prøver til forskning og diagnostikk til andre formål enn dem som er nevnt i 

vedlegg I nr. 38, skal være forbudt. 

4.  Prøver til forskning og diagnostikk og eventuelle produkter framstilt ved bruk av disse prøvene skal, med mindre 

de oppbevares for referanseformål, disponeres 

a)  som avfall ved avfallsforbrenning eller samforbrenning, 

b)  ved en behandling på vilkår som minst tilsvarer den validerte metoden for dampautoklaver(1), dersom det 

gjelder animalske biprodukter eller avledede produkter som er nevnt i artikkel 8 bokstav a) iv), artikkel 8 

bokstav c) og d), artikkel 9 og artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 og som er en del av cellekulturer, 

laboratoriesett eller laboratorieprøver, og etterfølgende disponering som avfall eller spillvann i samsvar med 

relevant unionsregelverk, 

c)  ved trykksterilisering og etterfølgende disponering eller bruk i samsvar med artikkel 12-14 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

5.  Brukere som håndterer prøver til forskning og utvikling, skal føre et register over forsendelser av slike prøver. 

 Registeret skal inneholde opplysningene nevnt i nr. 1 samt dato og metode for disponering av prøvene og 

eventuelle avledede produkter. 

6.  Som unntak fra nr. 1, 4 og 5 kan vedkommende myndighet tillate håndtering og disponering av prøver til 

forskning og diagnostikk for utdanningsformål på vilkår som sikrer at det ikke oppstår en uakseptabel risiko for 

folkehelsen eller dyrehelsen. 

Avsnitt 2 

Vareprøver og utstillingsgjenstander 

1.  Vareprøver og utstillingsgjenstander kan bare transporteres, brukes og disponeres i samsvar med avsnitt 1 nr. 1-4 

og 6.  

  

(1) CEN TC/102 – Sterilisatorer til medisinske formål - EN 285:2006 + A2:2009 - Sterilisering - Dampautoklaver - Store autoklaver, 

henvisning offentliggjort i EUT C 293 av 2.12.2009, s. 39. 
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2.  Med mindre de oppbevares for referanseformål, skal de etter at de særskilte undersøkelsene eller analysene er 

avsluttet 

a)  sendes tilbake til opprinnelsesmedlemsstaten, 

b)  sendes til en annen medlemsstat eller en annen tredjestat, dersom vedkommende myndighet i bestemmelses-

medlemsstaten eller -tredjestaten på forhånd har gitt tillatelse til dette, eller 

c)  disponeres eller brukes i samsvar med artikkel 12-14 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

3.  Når utstillingen eller den kunstneriske virksomheten er avsluttet, skal utstillingsgjenstander sendes tilbake til 

opprinnelsesmedlemsstaten, avsendes eller disponeres i samsvar med nr. 2. 

KAPITTEL II 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM FÔRING 

Avsnitt 1 

Alminnelige krav 

Kategori 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 18 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan gis som fôr til dyrene nevnt i 

samme artikkel nr. 1 bokstav a), d) og f)-h), forutsatt at minst følgende vilkår samt eventuelle vilkår som vedkommende 

myndighet fastsetter i henhold til artikkel 18 nr. 1 i nevnte forordning, er oppfylt: 

1.  De animalske biproduktene skal transporteres til brukerne eller til innsamlingssentralene i samsvar med 

vedlegg VIII kapittel I avsnitt 1 og 3. 

2.  Innsamlingssentralene skal registreres av vedkommende myndighet, forutsatt at 

a)  de oppfyller kravene til anlegg som utfører mellombehandling i henhold til vedlegg IX kapittel II, og 

b)  de har egnet utstyr til å destruere ubrukt materiale, eller til å sende det til et godkjent bearbeidingsanlegg eller 

til et godkjent avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg i samsvar med denne forordning. 

3.  Medlemsstatene kan tillate at et bearbeidingsanlegg for kategori 2-materiale anvendes som innsamlingssentral. 

4.  Driftsansvarlige for innsamlingssentraler som leverer annet materiale enn animalske biprodukter fra vanndyr og 

fra virvelløse dyr som lever i vann, til sluttbrukere, skal sikre at materialet gjennomgår en av følgende 

behandlinger: 

a)  denaturering med en løsning av et fargestoff; løsningen skal være så sterk at fargen på materialet er klart 

synlig og ikke forsvinner når det fargede materialet fryses eller kjøles, og hele overflaten på alle deler av 

materialet skal være dekket med denne oppløsningen, enten ved at materialet er dyppet i oppløsningen eller 

ved at oppløsningen er påført ved sprøyting eller på annen måte, 

b)  sterilisering ved koking eller damping under trykk til alle deler av materialet er gjennomkokt, eller 

c)  enhver annen håndtering eller behandling som er godkjent av vedkommende myndighet som har ansvar for 

den driftsansvarlige. 

Avsnitt 2 

Fôring av visse arter på fôringsstasjoner 

1.  Vedkommende myndighet kan tillate bruk av kategori 1-materiale nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 til fôring av følgende truede og vernede arter på fôringsstasjoner, på følgende 

vilkår: 

a)  Materialet skal brukes som fôr til  
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i)  en av følgende arter åtselfugler i følgende medlemsstater: 

Medlemsstat Dyreart 

Bulgaria lammegribb (Gypaetus barbatus) 

munkegribb (Aegypius monachus) 

åtselgribb (Neophron percnopterus) 

gåsegribb (Gyps fulvus) 

kongeørn (Aquila chrysaetos) 

keiserørn (Aquila heliaca) 

havørn (Haliaeetus albicilla) 

svartglente (Milvus migrans) 

glente (Milvus milvus) 

Hellas lammegribb (Gypaetus barbatus) 

munkegribb (Aegypius monachus) 

åtselgribb (Neophron percnopterus) 

gåsegribb (Gyps fulvus) 

kongeørn (Aquila chrysaetos) 

keiserørn (Aquila heliaca) 

havørn (Haliaeetus albicilla) 

svartglente (Milvus migrans) 

Spania lammegribb (Gypaetus barbatus) 

munkegribb (Aegypius monachus) 

åtselgribb (Neophron percnopterus) 

gåsegribb (Gyps fulvus) 

kongeørn (Aquila chrysaetos) 

spansk keiserørn (Aquila adalberti) 

svartglente (Milvus migrans) 

glente (Milvus milvus) 

Frankrike lammegribb (Gypaetus barbatus) 

munkegribb (Aegypius monachus) 

åtselgribb (Neophron percnopterus) 

gåsegribb (Gyps fulvus) 

kongeørn (Aquila chrysaetos) 

havørn (Haliaeetus albicilla) 

svartglente (Milvus migrans) 

glente (Milvus milvus) 

Italia lammegribb (Gypaetus barbatus) 

munkegribb (Aegypius monachus) 

åtselgribb (Neophron percnopterus) 

gåsegribb (Gyps fulvus) 

kongeørn (Aquila chrysaetos) 

svartglente (Milvus migrans) 

glente (Milvus milvus) 

Kypros munkegribb (Aegypius monachus) 

gåsegribb (Gyps fulvus) 

Portugal munkegribb (Aegypius monachus) 

åtselgribb (Neophron percnopterus) 

gåsegribb (Gyps fulvus) 

kongeørn (Aquila chrysaetos) 
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Medlemsstat Dyreart 

Slovakia kongeørn (Aquila chrysaetos) 

keiserørn (Aquila heliaca) 

havørn (Haliaeetus albicilla) 

svartglente (Milvus migrans) 

glente (Milvus milvus) 

ii)  en art i Carnivora-ordenen som er oppført i vedlegg II til direktiv 92/43/EØF, i særlige verneområder 

som er opprettet i henhold til nevnte direktiv, eller 

iii)  en art i Falconiformes-ordenen eller Strigiformes-ordenen som er oppført i vedlegg I til direktiv 

2009/147/EF, i særlige verneområder som er opprettet i henhold til nevnte direktiv. 

b)  Vedkommende myndighet har gitt en tillatelse til den driftsansvarlige som har ansvar for fôringsstasjonen. 

 Vedkommende myndighet skal utstede slike tillatelser, forutsatt at 

i)  fôringen ikke brukes som en alternativ disponeringsmåte for spesifisert risikomateriale eller selvdøde 

drøvtyggere som inneholder slikt materiale som utgjør en TSE-risiko, 

ii)  det er innført et egnet overvåkingssystem for TSE som fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001, herunder 

regelmessig laboratorieundersøkelse av prøver med tanke på TSE. 

c)  Vedkommende myndighet skal sikre samordning med alle andre vedkommende myndigheter som har ansvar 

for å overvåke at kravene knyttet til tillatelsen, oppfylles. 

d)  Vedkommende myndighet skal, på grunnlag av en vurdering av den særlige situasjonen for de berørte artene 

og deres habitat, være overbevist om at artenes vernestatus vil bli forbedret. 

e)  Tillatelsen som gis av vedkommende myndighet, skal 

i)  angi navnet på den berørte arten, 

ii)  inneholde en detaljert beskrivelse av fôringsstasjonens plassering i det geografiske området der fôringen 

skal foregå, og 

iii)  umiddelbart trekkes tilbake dersom 

— det er mistanke om eller er bekreftet forbindelse til spredning av TSE, inntil risikoen kan utelukkes, 

eller 

— noen av bestemmelsene i denne forordning ikke overholdes. 

f)  Den driftsansvarlige som har ansvar for fôringen, skal 

i)  avsette et område til fôringen som er lukket, og som bare dyr av de artene som skal vernes, har adgang 

til, eventuelt med gjerde eller på andre måter som er i samsvar med disse artenes naturlige spisemønstre, 

ii)  sikre at det før bruk og innenfor rammen av overvåkingsprogrammet mot TSE i samsvar med vedlegg III 

til forordning (EF) nr. 999/2001, gjennomføres TSE-prøving med negativt resultat av skrotter av storfe 

og av minst 4 % av skrotter av sau og geit som oppfyller vilkårene og er beregnet på bruk til fôr, samt, 

dersom det er relevant, i samsvar med en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i 

nevnte forordning, og 

iii)  føre register over i det minste antall, art, anslått vekt og opprinnelse for skrottene av de dyrene som blir 

brukt som fôr, fôringsdato og det stedet der fôringen skjedde, samt, dersom det er relevant, resultatene av 

TSE-undersøkelsene. 
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2.  Når en medlemsstat oversender Kommisjonen en søknad om å bli oppført på listen i nr. 1 bokstav a), skal den 

framlegge 

a)  en nærmere begrunnelse for hvorfor listen bør utvides med bestemte arter av åtselfugler i den berørte 

medlemsstat, herunder en redegjørelse for hvorfor det er nødvendig å fôre disse fuglene med kategori 1-

materiale i stedet for kategori 2- eller 3–materiale, 

b)  en beskrivelse av de tiltak som vil bli truffet for å sikre overholdelse av nr. 1. 

Avsnitt 3 

Fôring av ville dyr utenfor fôringsstasjoner 

Vedkommende myndighet kan tillate bruk av kategori 1-materiale som består av hele kropper eller deler av døde dyr 

som inneholder spesifisert risikomateriale, utenfor fôringsstasjoner, eventuelt uten forutgående innsamling av de døde 

dyrene, til fôring av ville dyr nevnt i avsnitt 2 nr. 1 bokstav a), forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

1.  Vedkommende myndighet skal, på grunnlag av en vurdering av den særlige situasjonen for de berørte artene og 

deres habitat, være overbevist om at artenes vernestatus vil bli forbedret. 

2.  Vedkommende myndighet skal i tillatelsen angi driftsenheter eller besetninger i et geografisk avgrenset 

fôringsområde på følgende vilkår: 

a)  Fôringsområdet skal ikke omfatte områder med intensiv husdyrproduksjon. 

b)  Produksjonsdyr i driftsenheter eller besetninger i fôringsområdet skal være underlagt regelmessig overvåking 

utført av en offentlig veterinær når det gjelder forekomst av TSE og sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr. 

c)  Fôringen skal umiddelbart opphøre dersom 

i) det er mistanke om eller er bekreftet forbindelse til spredning av TSE i en driftsenhet eller en besetning, 

inntil risikoen kan utelukkes, 

ii) det er mistanke om eller bekreftet utbrudd av en alvorlig sykdom som kan overføres til mennesker eller 

dyr i en driftsenhet eller en besetning, inntil risikoen kan utelukkes, eller  

iii) noen av bestemmelsene i denne forordning ikke overholdes. 

d)  I tillatelsen skal vedkommende myndighet angi følgende: 

i) egnede tiltak for å hindre spredning av TSE og overførbare sykdommer fra de døde dyrene til mennesker 

eller andre dyr, for eksempel tiltak som gjelder spisemønstrene til artene som skal vernes, sesongbestemte 

fôringsrestriksjoner, restriksjoner for forflytning av produksjonsdyr og andre tiltak som har som formål å 

kontrollere mulig risiko for spredning av en sykdom som kan overføres til mennesker eller dyr, blant 

annet tiltak knyttet til arter i fôringsområdet som de animalske biproduktene ikke brukes som fôr til, 

ii) ansvarsområdene for personer eller enheter i fôringsområdet, som bistår ved fôringen eller har ansvaret 

for produksjonsdyr, i forbindelse med tiltakene nevnt i punkt i), 

iii) vilkårene for anvendelsen av sanksjoner i henhold til artikkel 53 i forordning (EF) nr. 1069/2009 som 

gjelder overtredelse av tiltak i henhold til punkt i) begått av personer eller enheter nevnt i bokstav d) ii). 

e)  Dersom fôringen skjer uten forutgående innsamling av de døde dyrene, skal det foretas en beregning av den 

sannsynlige dødelighetsraten for produksjonsdyr i fôringsområdet og av de ville dyrenes sannsynlige 

fôrbehov, som skal danne grunnlaget for vurderingen av de mulige risikoene for overføring av sykdommer. 

Avsnitt 4 

Fôring av dyr i zoologiske hager med kategori 1-materiale 

Vedkommende myndighet kan tillate bruk av kategori 1-materiale som består av hele kropper eller deler av døde dyr 

som inneholder spesifisert risikomateriale, og bruk av materiale fra dyr i zoologiske hager til fôring av dyr i zoologiske 

hager, på følgende vilkår: 

a)  Vedkommende myndighet skal ha gitt en tillatelse til den driftsansvarlige som har ansvar for fôringen. 

Vedkommende myndighet skal utstede slike tillatelser, forutsatt at   
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i) fôringen ikke brukes som en alternativ disponeringsmåte for spesifisert risikomateriale eller selvdøde 

drøvtyggere som inneholder slikt materiale som utgjør en TSE-risiko, 

ii) det er innført et egnet overvåkingssystem for TSE i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001, som omfatter 

regelmessig laboratorieundersøkelse av prøver med tanke på TSE, dersom det brukes kategori 1-materiale som 

består av hele kropper eller deler av døde dyr som inneholder spesifisert risikomateriale fra storfe. 

b)  Tillatelsen som vedkommende myndighet utsteder, skal umiddelbart trekkes tilbake dersom 

i) det er mistanke om eller er bekreftet forbindelse til spredning av TSE, inntil risikoen kan utelukkes, eller 

ii) noen av bestemmelsene i denne forordning ikke overholdes. 

c)  Den driftsansvarlige som har ansvar for fôringen, skal 

i) lagre materialet som skal brukes som fôr, og gjennomføre fôringen, i et lukket og inngjerdet område for å 

sikre at ingen andre kjøttetende dyr enn de dyrene i zoologiske hager som det er utstedt tillatelse for, har 

adgang til det materialet som skal brukes som fôr, 

ii) sikre at det innenfor rammen av overvåkingsprogrammet mot TSE i samsvar med vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 999/2001, gjennomføres TSE-prøving av drøvtyggere som er beregnet på bruk i fôr, samt, dersom det 

er relevant, i samsvar med en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) annet ledd i nevnte 

forordning, 

iii) føre register over i det minste antall, art, anslått vekt og opprinnelse for kroppene av de dyrene som blir brukt 

som fôr, resultatene av TSE-undersøkelsene og fôringsdatoen. 

KAPITTEL III 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM INNSAMLING OG DISPONERING 

Avsnitt 1 

Særlige bestemmelser om disponering av animalske biprodukter 

1.  Dersom vedkommende myndighet tillater disponering av animalske biprodukter på stedet i samsvar med 

artikkel 19 nr. 1 bokstav a)-c) og e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan disponeringen skje 

a)  ved forbrenning eller nedgraving på stedet der de animalske biproduktene kommer fra, 

b)  på en godkjent fyllplass, eller 

c)  ved forbrenning eller nedgraving på et sted som mest mulig reduserer risikoen for dyrehelsen og folkehelsen 

og for miljøet, forutsatt at stedet ligger innenfor en avstand som gjør at vedkommende myndighet kan hindre 

risikoen for dyrehelsen og folkehelsen og for miljøet. 

2.  Forbrenning av animalske biprodukter på steder nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b), c) og e) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 skal skje på en måte som sikrer at de brennes 

a)  på et korrekt oppbygd bål, og slik at de animalske biproduktene blir redusert til aske, 

b)  uten at menneskers helse settes i fare, 

c)  uten at det anvendes prosesser eller metoder som kan skade miljøet, særlig dersom de kan medføre risiko for 

vann, luft, jord, planter og dyr, eller plager i form av støy eller lukt, 

d)  på vilkår som sikrer at asken disponeres ved nedgraving på en godkjent fyllplass. 

3.  Nedgraving av animalske biprodukter på steder nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav a)-c) og e) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 skal skje på en måte som sikrer at de graves ned 

a)  på en slik måte at kjøttetende og altetende dyr ikke kan få tak i dem, 

b)  på en godkjent fyllplass eller på et annet sted uten at menneskers helse settes i fare og ved anvendelse av 

prosesser eller metoder som ikke skader miljøet, særlig dersom de kan medføre risiko for vann, luft, jord, 

planter og dyr, eller plager i form av støy eller lukt. 
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4.  Ved disponering i henhold til artikkel 19 nr. 1 bokstav a)-c) og e) i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal 

forflytningen av animalske biprodukter fra opprinnelsesstedet til disponeringsstedet skje på følgende vilkår: 

a)  de animalske biproduktene transporteres i sikre, lekkasjetette beholdere eller kjøretøyer, 

b)  lasting og lossing av de animalske biproduktene overvåkes av vedkommende myndighet, dersom det er 

relevant, 

c)  hjulene på kjøretøyer desinfiseres før kjøretøyet forlater opprinnelsesstedet, 

d)  beholdere og kjøretøyer som brukes til transport av animalske biprodukter, blir grundig rengjort og desinfisert 

etter at de animalske biproduktene er losset, og 

e)  det sørges for egnet eskorte for kjøretøyene, tetthetsprøving og doble vegger, dersom det er relevant. 

Avsnitt 2 

Forbrenning og nedgraving av animalske biprodukter i fjerntliggende områder 

Den største tillatte prosentdelen i henhold til artikkel 19 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal ikke overstige 

a)  10 % av storfebestanden i den berørte medlemsstat, 

b)  25 % av saue- og geitebestanden i den berørte medlemsstat, 

c)  10 % av svinebestanden i den berørte medlemsstat, og 

d)  en prosentdel av bestanden av andre arter, som fastsettes av vedkommende myndighet på grunnlag av en 

vurdering av den mulige risikoen for folkehelsen og dyrehelsen som oppstår i forbindelse med disponering av dyr 

av disse artene ved forbrenning eller nedgraving på stedet. 

Avsnitt 3 

Forbrenning og nedgraving av bier og biprodukter av biavl 

Når det gjelder bier og biprodukter av biavl, kan vedkommende myndighet tillate disponering ved forbrenning eller 

nedgraving på stedet, som nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009, forutsatt at alle 

nødvendige tiltak treffes for å sikre at forbrenningen eller nedgravingen ikke utgjør noen fare for menneskers eller dyrs 

helse eller for miljøet. 

KAPITTEL IV 

DISPONERING PÅ ANDRE MÅTER 

Som unntak fra artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan medlemsstatene tillate innsamling, transport og 

disponering av kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav f) i nevnte forordning, på andre måter enn ved 

forbrenning eller nedgraving på stedet, forutsatt at 

a)  mengden av materialet ikke overstiger 20 kg per uke fra den virksomheten eller det anlegget der materialet samles 

inn, uansett hvilken art materialet kommer fra, 

b)  materialet samles inn, transporteres og disponeres på måter som hindrer overføring av uakseptabel risiko for 

folkehelsen og dyrehelsen, 

c)  vedkommende myndighet foretar regelmessige kontroller, herunder av registrene som føres av driftsansvarlige, i 

de virksomheter eller anlegg der materialet samles inn, for å sikre at bestemmelsene i dette avsnitt overholdes. 

Medlemsstatene kan beslutte å øke mengden nevnt i bokstav a) til høyst 50 kg per uke, forutsatt at de for Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene og innenfor rammen av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen som er 

nevnt i artikkel 52 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, framlegger en nærmere begrunnelse som angir hvilke typer 

virksomhet mengden skal økes for, hvilke arter de berørte animalske biproduktene kommer fra, og hvorfor det er 

nødvendig å øke mengden, idet det tas hensyn til det egnede systemet for håndtering og disponering av animalske 

biprodukter og avledede produkter på deres territorium, som nevnt i artikkel 4 nr. 4 i nevnte forordning. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

STANDARDFORMAT FOR SØKNADER OM ALTERNATIVE METODER 

KAPITTEL I 

Språkbestemmelser 

1.  Søknader om godkjenning av en alternativ metode for bruk eller disponering av animalske biprodukter eller 

avledede produkter i henhold til artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1069/2009 (heretter kalt «søknader») skal 

framlegges på et av de offisielle språkene i Den europeiske union som nevnt i artikkel 1 i forordning nr. 1/1958. 

2.  Berørte parter som framlegger slike søknader på et annet språk enn engelsk, skal før vurderingen validere den 

offisielle oversettelsen av søknaden, som EFSA skal sørge for. 

 Perioden nevnt i artikkel 20 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal starte på det tidspunkt berørte parter har 

validert den offisielle oversettelsen av søknaden. 

KAPITTEL II 

Søknadenes innhold 

1.  Søknadene skal inneholde alle nødvendige opplysninger om følgende punkter for at EFSA skal kunne vurdere den 

foreslåtte alternative metodens sikkerhet: 

a)  De kategorier av animalske biprodukter som den alternative metoden skal anvendes på, med henvisning til 

kategoriene i artikkel 8-10 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

b)  Identifisering og karakterisering av risikomateriale i samsvar med følgende prinsipper: 

 Materiale som innebærer betydelig risiko, skal identifiseres enkeltvis. For hvert materiale skal det foretas en 

vurdering av sannsynligheten for at mennesker og dyr eksponeres under normale driftsforhold og i 

nødssituasjoner/under unormale driftsforhold. Ved betydelig eksponering skal den mulige risikoen vurderes. 

c)  Reduksjon av risikoen fra agens i samsvar med følgende prinsipper: 

 Reduksjonen av risiko for menneskers og dyrs helse som kan oppnås gjennom prosessen, skal vurderes på 

grunnlag av direkte målinger. 

 Dersom ingen opplysninger fra direkte målinger er tilgjengelige, kan modellering eller ekstrapolering fra 

andre prosesser anvendes. For å påvise effektiv risikoreduksjon skal den identifiserte faren (for eksempel 

salmonella) kvantifiseres både i det inngående materialet (råstoffet) og i det utgående materialet som er 

framstilt. I dette kapittel omfatter utgående materiale alle sluttprodukter og biprodukter som er framstilt 

gjennom prosessen. 

 Vurderingene skal følges av dokumentasjon. Dette omfatter – når det gjelder målinger – opplysninger om 

anvendt metode (den anvendte metodens følsomhet og pålitelighet), type prøver som er blitt analysert, og 

dokumentasjon for at prøvene er representative (relevante reelle prøver, antall prøvinger som er gjennomført). 

 Dersom det anvendes erstatningsmetoder for å måle innholdet av prioner, bør det redegjøres for metodenes 

relevans. Det skal framlegges en gyldighetsvurdering som angir alle tilknyttede usikkerhetsmomenter. 

d)  Risikobegrensning i samsvar med følgende prinsipper: 

 Den sannsynlige virkningen av de tekniske tiltakene som er anvendt for å sikre at risikoen er under kontroll, 

skal analyseres. 

 Analysen skal redegjøre for normale og unormale driftsforhold/driftsforhold i nødssituasjoner, herunder 

driftsavbrudd. 

 Framgangsmåtene for kontroll og overvåking som anvendes for å dokumentere begrensningen, skal beskrives 

nærmere. 

 Dersom fullstendig begrensning ikke er mulig, skal det kreves en vurdering av eventuell mulig risiko. 
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e)  Identifisering av innbyrdes avhengige prosesser i samsvar med følgende prinsipper: 

 Eventuelle indirekte virkninger som kan påvirke den risikoreduserende evnen til en bestemt prosess, skal 

vurderes. 

 Indirekte virkninger kan oppstå i forbindelse med transport, lagring og sikker deponering av sluttprodukter og 

biprodukter som er framstilt ved en prosess. 

f)  Den planlagte sluttbruken av sluttproduktene og biproduktene i samsvar med følgende prinsipper: 

 Den planlagte sluttbruken av sluttproduktene og biproduktene som framstilles gjennom prosessen, skal angis. 

 De sannsynlige risikoene for menneskers og dyrs helse skal beregnes på grunnlag av den risikoreduksjonen 

som er anslått i henhold til bokstav c). 

2.  Søknader skal framlegges sammen med dokumentasjon, særlig et flytskjema som viser hvordan prosessen 

fungerer, dokumentasjonen nevnt i nr. 1 bokstav c) samt annen dokumentasjon med sikte på å underbygge 

redegjørelsen som gis innenfor rammen i henhold til nr. 1. 

3.  Søknader skal inneholde den berørte parts kontaktadresse, herunder navn og fullstendig adresse, telefonnummer 

og/eller faksnummer og/eller e-postadresse til en bestemt kontaktperson som er ansvarlig som eller på vegne av 

den berørte part. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

INNSAMLING, TRANSPORT OG SPORBARHET 

KAPITTEL I 

INNSAMLING OG TRANSPORT 

Avsnitt 1 

Kjøretøyer og beholdere 

1.  Animalske biprodukter og avledede produkter skal fra startpunktet i produksjonskjeden i henhold til artikkel 4 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 samles inn og transporteres i ny, hermetisk lukket emballasje eller i 

overdekkede, lekkasjesikre beholdere eller kjøretøyer. 

2.  Kjøretøyer og ombruksbeholdere og alt utstyr eller alle apparater som kan brukes på nytt, og som kommer i 

kontakt med animalske biprodukter eller avledede produkter, unntatt avledede produkter som bringes i omsetning i 

henhold til forordning (EF) nr. 767/2009 og lagres og transporteres i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 183/2005, skal holdes rene. 

 Med mindre de bare anvendes til transport av bestemte animalske biprodukter eller avledede produkter, slik at 

krysskontaminering unngås, skal de særlig 

a)  være rene og tørre før bruk, og 

b)  rengjøres, vaskes og/eller desinfiseres hver gang de er brukt, i det omfang som er nødvendig for å unngå 

krysskontaminering. 

3.  Ombruksbeholdere skal forbeholdes transport av et bestemt animalsk biprodukt eller avledet produkt i det omfang 

som er nødvendig for å unngå krysskontaminering. 

 Ombruksbeholdere kan imidlertid brukes, forutsatt at vedkommende myndighet har godkjent slik bruk 

a)  til transport av ulike animalske biprodukter eller avledede produkter, forutsatt at de rengjøres og desinfiseres 

hver gang de er brukt, slik at krysskontaminering unngås, 

b)  til transport av animalske biprodukter eller avledede produkter nevnt i artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, etter at de er brukt til transport av produkter beregnet på konsum under forhold som hindrer 

krysskontaminering. 

4.  Emballasjemateriale skal disponeres ved avfallsforbrenning eller på andre måter i samsvar med Unionens 

regelverk. 

Avsnitt 2 

Temperaturforhold 

1.  For å unngå risiko for folkehelsen eller dyrehelsen skal transport av animalske biprodukter til framstilling av 

fôrmidler eller rått fôr til kjæledyr, skje ved en egnet temperatur, som når det gjelder animalske biprodukter fra 

kjøtt og kjøttprodukter som er beregnet på andre formål enn konsum, er høyst 7 °C, med mindre de brukes til 

fôringsformål i samsvar med vedlegg II kapittel I. 

2.  Ubearbeidet kategori 3-materiale til framstilling av fôrmidler eller fôr til kjæledyr, skal lagres og transporteres i 

kjølt, fryst eller ensilert tilstand, med mindre det 

a)  innen 24 timer etter innsamlingen eller etter lagringen bearbeides i kjølt eller fryst tilstand og deretter 

transporteres i transportmidler der lagringstemperaturen kan opprettholdes, 

b)  når det gjelder melk, melkebaserte produkter eller produkter framstilt av melk, som ikke har gjennomgått 

noen av behandlingene i vedlegg X kapittel II avsnitt 4 del I, transporteres i kjølt tilstand og i isolerte 

beholdere, med mindre risikoen kan reduseres gjennom andre tiltak på grunn av materialets egenskaper. 

3.  Kjøretøyer som brukes til kjøletransport, skal være utformet slik at de opprettholder riktig temperatur under hele 

transporten og slik at temperaturen kan overvåkes.  
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Avsnitt 3 

Unntak for innsamling og transport av kategori 3-materiale som består av melk, melkebaserte produkter og 

produkter framstilt av melk 

Avsnitt 1 får ikke anvendelse på innsamling og transport av kategori 3-materiale som består av melk, melkebaserte 

produkter og produkter framstilt av melk, som foretas av driftsansvarlige for melkeforedlingsvirksomheter som er 

godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, dersom de mottar produkter som de tidligere selv har 

levert og som returneres til dem, blant annet av kundene deres. 

Avsnitt 4 

Unntak for innsamling og transport av husdyrgjødsel 

Som unntak fra avsnitt 1 kan vedkommende myndighet tillate innsamling og transport av husdyrgjødsel som 

transporteres mellom to steder på samme driftsenhet eller mellom gårdbrukere og brukere i samme medlemsstat, på 

andre vilkår som hindrer uakseptabel risiko for folkehelsen og dyrehelsen. 

KAPITTEL II 

IDENTIFISERING 

1.  Alle nødvendige tiltak skal treffes for å sikre at 

a)  forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter kan identifiseres og holdes atskilt og forbli 

identifiserbare under innsamlingen på de animalske biproduktenes opprinnelsessted og under transporten, 

b)  et merkestoff for identifisering av animalske biprodukter eller avledede produkter i en særlig kategori bare 

brukes for den kategorien som det i henhold til denne forordning eller i henhold til nr. 4 skal brukes til, 

c)  forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter sendes fra en medlemsstat til en annen i 

emballasje, beholdere eller kjøretøyer som i det minste i transportperioden er tydelig merket med følgende 

fargekoder som ikke kan slettes, for å vise opplysninger, som fastsatt i denne forordning, på overflaten eller 

deler av overflaten av emballasje, beholdere eller kjøretøyer, eller på etiketter eller symboler festet på disse: 

i) for materiale i kategori 1 svart farge, 

ii) for materiale i kategori 2 (med unntak av husdyrgjødsel og innhold fra fordøyelseskanalen) gul farge, 

iii) for materiale i kategori 3 grønn farge med en høy andel av blå farge for å sikre at fargen tydelig kan 

skilles fra andre farger, 

iv) når det gjelder importerte forsendelser, anvendes den fargen som er angitt i nr. i)-iii) for det berørte 

materialet, fra det tidspunkt forsendelsen har passert den grensekontrollstasjonen der den først føres inn i 

Unionen. 

2.  Under transport og lagring skal en etikett som er festet til emballasjen, beholderen eller kjøretøyet 

a)  tydelig angi hvilken kategori de animalske biproduktene eller avledede produktene tilhører, og 

b)  være tydelig merket med en lett leselig påskrift på emballasjen, beholderen eller kjøretøyet, etter det som er 

relevant: 

i) når det gjelder materiale i kategori 3, ordlyden «ikke beregnet på konsum», 

ii) når det gjelder materiale i kategori 2 (unntatt for husdyrgjødsel og mage- og tarminnhold) og avledede 

produkter fra kategori 2-materiale, ordlyden «ikke beregnet på fôr»; når materiale i kategori 2 

imidlertid er beregnet på fôring av dyr i henhold til bestemmelsene i artikkel 18 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 på vilkår som er fastsatt i eller i samsvar med nevnte artikkel, skal etiketten ha ordlyden 

«til fôring av ...» i tillegg til navn på den eller de dyrearter som materialet er beregnet på, 

iii) når det gjelder kategori 1-materiale og avledede produkter fra kategori 1-materiale som er beregnet på 

— disponering, «bare beregnet på disponering»,  
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— framstilling av fôr til kjæledyr, «bare til framstilling av fôr til kjæledyr», 

— framstilling av et avledet produkt i henhold til artikkel 36 i forordning (EF) nr. 1069/2009, «bare 

til framstilling av avledede produkter. Ikke beregnet på konsum, bruk som fôr eller spredning på 

jord», 

iv) når det gjelder melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk og råmelksprodukter, 

«ikke beregnet på konsum», 

v) når det gjelder gelatin framstilt av kategori 3-materiale, «gelatin egnet til fôr», 

vi) når det gjelder kollagen framstilt av kategori 3-materiale, «kollagen egnet til fôr», 

vii) når det gjelder rått fôr til kjæledyr, «bare som fôr til kjæledyr», 

viii) når det gjelder fisk og avledede produkter fra fisk beregnet til fiskefôr, som behandles og emballeres før 

distribusjon, tydelig og lett leselig merking med navn og adresse til fôrprodusenten som produktene 

kommer fra, og 

— når det gjelder fiskemel fra villfisk, påføres ordlyden «inneholder bare fiskemel av villfisk – kan 

brukes som fôr til oppdrettsfisk av alle arter», 

— når det gjelder fiskemel fra oppdrettsfisk, påføres ordlyden «inneholder bare fiskemel av 

oppdrettsfisk av arten […] – kan bare brukes som fôr til oppdrettsfisk av andre arter», 

— når det gjelder fiskemel fra villfisk og fra oppdrettsfisk, påføres ordlyden «inneholder fiskemel av 

villfisk og oppdrettsfisk av arten […] – kan bare brukes som fôr til oppdrettsfisk av andre arter», 

ix) når det gjelder blodprodukter fra dyr av hestefamilien for andre bruksformål enn i fôr, ordlyden «blod 

og blodprodukter fra dyr av hestefamilien. Ikke beregnet på konsum eller fôr», 

x) når det gjelder horn, hover/klover og annet materiale til framstilling av organisk gjødsel og 

jordforbedringsmidler i henhold til vedlegg XIV kapittel II avsnitt 12, ordlyden «ikke beregnet på 

konsum eller fôr», 

xi) når det gjelder organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, ordlyden «organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler / produksjonsdyr skal ikke beite og ikke fôres med fôrvekster i minst 21 dager 

etter spredning», 

xii) når det gjelder materiale som brukes til fôring i samsvar med vedlegg VI kapittel II avsnitt 1, navn og 

adresse til innsamlingssentralen, og ordlyden «ikke beregnet på konsum», 

xiii) når det gjelder husdyrgjødsel og innhold fra fordøyelseskanalen, ordet «husdyrgjødsel», 

xiv) når det gjelder halvfabrikater, ordlyden «bare for legemidler/veterinærpreparater/medisinsk utstyr/aktive 

implanterbare medisinske innretninger/medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk/laboratoriereagenser» 

(påført på den ytre emballasjen), 

xv) når det gjelder prøver til diagnostikk, ordlyden «for forskningsformål og diagnostiske formål» i stedet 

for teksten i bokstav a), 

xvi) når det gjelder vareprøver, ordlyden «vareprøve som ikke er beregnet på konsum» i stedet for teksten i 

bokstav a), 

xvii) når det gjelder utstillingsvarer, ordlyden «utstillingsvare som ikke er beregnet på konsum» i stedet for 

teksten i bokstav a). 

c)  Etiketten nevnt i bokstav b) xi) skal ikke kreves for følgende typer organisk gjødsel og jordforbedringsmidler: 

i) i salgsklar emballasje med en vekt på høyst 50 kg som skal brukes av sluttforbruker, eller  
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ii) i storsekker med en vekt på høyst 50 kg, forutsatt at 

— de er godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstat der den organiske gjødselen eller 

jordforbedringsmiddelet skal spres, 

— det på disse sekkene angis at de ikke er beregnet på spredning på jord som produksjonsdyr har 

adgang til. 

3.  Medlemsstatene kan innføre ordninger eller fastsette regler for fargekoding av emballasje, beholdere eller 

kjøretøyer som brukes til transport av animalske biprodukter og bearbeidede produkter med opprinnelse på deres 

territorium, og som blir der, forutsatt at disse ordningene eller reglene ikke forveksles med fargekodingssystemet 

som er fastsatt i nr. 1 bokstav c). 

4.  Medlemsstatene kan innføre ordninger eller fastsette regler for merking av animalske biprodukter med opprinnelse 

på deres territorium, og som blir der, forutsatt at disse ordningene eller reglene ikke er i strid med kravene til 

merking som er fastsatt for avledede produkter i kapittel V i dette vedlegg. 

5.  Som unntak fra nr. 3 og 4 kan medlemsstatene bruke ordningene eller reglene nevnt i disse numrene på animalske 

biprodukter med opprinnelse på deres territorium, men som ikke blir der, dersom bestemmelsesmedlemsstaten 

eller -tredjestaten har gitt sitt samtykke. 

6.  Imidlertid gjelder følgende: 

a)  Nr. 1 og 2 i dette kapittel får ikke anvendelse på identifisering av kategori 3-materiale som består av melk, 

melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk, som foretas av driftsansvarlige for melkeforedlings-

virksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, dersom de mottar 

produkter som de tidligere selv har levert og som returneres til dem, blant annet av kundene deres. 

b)  Vedkommende myndighet kan som unntak fra nr. 1 og 2 godkjenne at husdyrgjødsel som transporteres 

mellom to steder i samme driftsenhet eller mellom driftsenheter og brukere i samme medlemsstat, 

identifiseres på andre måter. 

c)  Fôrblandinger i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009 som er framstilt av 

animalske biprodukter eller avledede produkter og som er emballert og brakt i omsetning som fôr i samsvar 

med artikkel 4 i nevnte forordning, er ikke omfattet av krav om identifisering i samsvar med nr. 1 og krav om 

merking i samsvar med nr. 2. 

KAPITTEL III 

HANDELSDOKUMENTER OG HYGIENESERTIFIKATER 

1.  Under transporten skal et handelsdokument i samsvar med modellen i dette kapittel, eller dersom denne forordning 

krever det, et hygienesertifikat følge de animalske biproduktene og avledede produktene. 

 Et slikt dokument eller sertifikat skal imidlertid ikke kreves dersom 

a)  produkter framstilt av kategori 3-materiale og organisk gjødsel og jordforbedringsmidler leveres innenfor 

samme medlemsstat fra detaljister til andre sluttbrukere enn driftsansvarlige, 

b)  melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk som er kategori 3-materiale, samles inn og 

returneres til driftsansvarlige for melkeforedlingsvirksomheter som er godkjent i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 853/2004, dersom de mottar produkter som de tidligere selv har levert og som returneres 

til dem, blant annet av kundene deres, 

c)  fôrblandinger i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009 som er framstilt av 

animalske biprodukter eller avledede produkter, bringes i omsetning emballert og merket i samsvar med 

artikkel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009. 

2.  Handelsdokumentet skal utarbeides i minst tre eksemplarer (en original og to kopier). Originalen skal følge 

forsendelsen til det endelige bestemmelsesstedet. Mottakeren skal oppbevare den. Produsenten skal oppbevare én 

av kopiene, og transportøren skal oppbevare den andre. 

 Medlemsstatene kan kreve at det framlegges dokumentasjon for at sendingen er ankommet, gjennom TRACES-

systemet eller med et fjerde eksemplar av handelsdokumentet, som mottakeren sender tilbake til produsenten.  
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3.  Hygienesertifikatene skal utstedes og underskrives av vedkommende myndighet. 

4.  Et handelsdokument i samsvar med modellen i nr. 6 skal følge animalske biprodukter og avledede produkter fra 

startpunktet i produksjonskjeden i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, under transport i 

Unionen. 

 Vedkommende myndighet kan imidlertid, i tillegg til å tillate at opplysninger oversendes gjennom et alternativt 

system som nevnt i artikkel 21 nr. 3 annet ledd i forordning (EF) nr. 1069/2009, tillate at animalske biprodukter og 

avledede produkter som transporteres på dens territorium, følges av 

a)  et annet handelsdokument, på papir eller i elektronisk form, forutsatt at dette handelsdokumentet inneholder 

opplysningene som er angitt i bokstav f) i merknadene under nr. 6 i dette kapittel, 

b)  et handelsdokument der mengden materiale uttrykkes som materialets vekt eller volum eller som antall kolli. 

5.  Registre og tilknyttede handelsdokumenter eller hygienesertifikater skal oppbevares i minst to år slik at de kan 

framlegges for vedkommende myndighet. 

6.  Modell for handelsdokument 

Merknader 

a)  Et handelsdokument skal utstedes i henhold til modellen i dette kapittel. 

 Det skal inneholde, i den nummerrekkefølgen som er angitt i modellen, de attestasjonene som kreves for 

transport av animalske biprodukter og avledede produkter. 

b)  Det skal utarbeides på ett av de offisielle språkene i opprinnelsesmedlemsstaten og i bestemmelses-

medlemsstaten, etter det som er hensiktsmessig. 

 Det kan imidlertid også utarbeides på et annet offisielt språk i Unionen dersom det følges av en offisiell 

oversettelse, eller dersom dette er avtalt på forhånd med vedkommende myndighet i bestemmelses-

medlemsstaten. 

c)  Originalen av hvert handelsdokument skal bestå av ett enkelt ark med tekst på begge sider, eller dersom det er 

behov for mer tekst, være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan 

deles opp. 

d)  Dersom det med tanke på identifisering av innholdet i forsendelsen er vedlagt tilleggsark til handelsdokumentet, 

skal disse arkene også anses som en del av originaldokumentet, og hver av sidene skal påføres underskriften til 

den ansvarlige for forsendelsen. 

e)  Når handelsdokumentet, herunder eventuelle tilleggsark som nevnt i bokstav d), utgjør mer enn én side, skal 

hver side være nummerert – (sidenummer) av (totalt antall sider) – nederst på siden og være merket øverst på 

siden med det kodenummeret som den ansvarlige personen har tildelt dokumentet. 

f)  Originalen av handelsdokumentet skal fylles ut og undertegnes av den ansvarlige personen. 

 Handelsdokumentet skal angi 

i) hvilken dato materialet ble transportert fra anlegget, 

ii) en beskrivelse av materialet, herunder 

— identifisering av materialet i samsvar med en av kategoriene nevnt i artikkel 8-10 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, 

— dyrearten og særskilt henvisning til det relevante punkt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 

når det gjelder kategori 3-materiale og avledede produkter som er beregnet på bruk i fôr, og 

— eventuelt dyrets øremerkenummer, 
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iii) mengden materiale, uttrykt som materialets vekt eller volum eller som antall kolli, 

iv) materialets opprinnelsessted som det sendes fra, 

v) navn og adresse til transportøren av materialet, 

vi) navn og adresse til mottakeren og, dersom det er relevant, dennes godkjenning eller registreringsnummer 

utstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 eller forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 

eller (EF) nr. 183/2005, etter det som er relevant, 

vii) dersom det er relevant, godkjennings- eller registreringsnummeret til opprinnelsesvirksomheten eller  

viii) -anlegget, som er utstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 eller forordning (EF) nr. 852/2004, 

(EF) nr. 853/2004 eller (EF) nr. 183/2005, etter det som er relevant, og behandlingens art og 

behandlingsmetode. 

g)  Den ansvarliges underskrift skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

h)  Dokumentets referansenummer og det lokale referansenummeret skal utstedes bare én gang for samme 

forsendelse. 

 ______  
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Handelsdokument 

For transport i Den europeiske union av animalske biprodukter og bearbeidede produkter som ikke er beregnet på 

konsum, i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 

DEN EUROPEISKE UNION Handelsdokument 
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I.1. Avsender 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.:  

I.2.  Sertifikatets referansenum-

mer 

I.2.a  Lokalt referansenum-

mer 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn: 

Adresse: 

Postnr.: 

Telefonnr.: 

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 

Virksomhet  

Navn: Godkjenningsnr. 

Adresse: 

Postnr.:  

I.13.  Bestemmelsessted 

Virksomhet  Annet  

Navn: Godkjenningsnr. 

Adresse: 

Postnr.: 

I.14.  Lastested I.15.  Avsendelsesdato 

 I.16.  Transportmidler 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon: 

I.17.  Transportør 

Navn: Godkjenningsnr. 

Adresse: 

Postnr.: Medlemsstat 

I.18. Beskrivelse av varen I.19. Varekode (HS-kode) 

  I.20. Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22. Antall kolli: 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24. Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til  

Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. Transitt gjennom tredjestat  

Tredjestat ISO-kode 

Utførselssted Kode 

Innførselssted Grensekontrollstasjon nr. 

I.27. Transitt gjennom medlemsstatene  

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 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Art:  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Kategori Type behandling Produksjonsanlegg Partinummer 
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STAT  Animalske biprodukter/avledede produkter som ikke er beregnet på konsum 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
te

ri
n

g
 

II. Opplysninger om hygiene II.a.  Sertifikatets referansenr. II.b.  

II.1. Avsenderens erklæring: 

 Undertegnede erklærer at: 

II.1.1. opplysningene i del I er korrekte, 

II.1.2. alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av de animalske biproduktene eller bearbeidede produktene med 

sykdomsframkallende stoffer, eller krysskontaminering mellom forskjellige kategorier. 

    

Merknader 

Del I: 

 Felt I.9 og I.11: dersom det er relevant. 

 Felt I.12, I.13 og I.17: godkjenningsnummer eller registreringsnummer. 

 Felt I.14: utfylles dersom annet enn I.1. Avsender». 

 Felt I.25: teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

 Felt I.31: 

 Dyreart: For kategori 3-materiale og avledede produkter beregnet på bruk som fôrmidler. 

  Varens art: Angi en vare valgt fra følgende liste: «biprodukter av biavl», «blodprodukter», «blod», «blodmel», 

«avledede produkter» (med mindre de er forbi sluttpunktet; i så fall kreves det ikke et handelsdokument), 

«råtnerester», «mage- og tarminnhold», «tyggesaker» (med mindre de er forbi sluttpunktet; i så fall 

kreves det ikke et handelsdokument), «fiskemel», «animalske smaksforsterkere», «gelatin», «fettgrever», 

«huder og skinn» (med mindre de er forbi sluttpunktet; i så fall kreves det ikke et handelsdokument), 

«hydrolyserte proteiner», «organisk gjødsel», «fôr til kjæledyr», «bearbeidet animalsk protein», 

«bearbeidet fôr til kjæledyr» (med mindre de er forbi sluttpunktet; i så fall kreves det ikke et 

handelsdokument), «rått fôr til kjæledyr», «smeltet fett», «kompost», «bearbeidet husdyrgjødsel», 

«fiskeolje», «melkeprodukter», «sentrifugerings- eller separeringsslam fra bearbeiding av melk»; 

«dikalsiumfosfat», «trikalsiumfosfat», «kollagen», «eggprodukter», «serum fra dyr av hestefamilien», 

«jakttrofeer», «ull» (med mindre de er forbi sluttpunktet; i så fall kreves det ikke et handelsdokument), 

«hår», «grisebust», «fjør», «animalske biprodukter beregnet på bearbeiding». 

  Kategori: Kategori 1, 2 eller 3. Når det gjelder kategori 3-materiale, angi bokstav fra a) til p) (som oppført i 

artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009): 

   Når det gjelder animalske biprodukter som skal brukes til rått fôr til kjæledyr, angi nr. 3a eller 3b i) eller ii)) 

for å angi om de animalske biproduktene er nevnt i artikkel 10 bokstav a) eller b) i) eller ii)) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009. 

   Når det gjelder huder og skinn og avledede produkter, angi 3b iii) eller 3n for å angi om de animalske 

biproduktene er nevnt i artikkel 10 bokstav b) iii) eller bokstav n) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

   Dersom forsendelsen består av flere enn én kategori, angi mengden og eventuelt antallet beholdere for 

hver kategori av materiale. 

  Type behandling: Når det gjelder behandlede huder og skinn som a) ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 853/2004 

av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, 

eller b) ikke har gjennomgått fullstendig garving, eller c) ikke er i tilstanden «wet blue» eller d) ikke er i 

tilstanden «pickled pelts», eller e) ikke er i tilstanden «limed hides» (behandlet med kalk og i en saltlake 

med en pH-verdi på 12-13 i minst åtte timer): angi behandling valgt fra følgende: a) tørket, b) tørrsaltet 

eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse, c) saltet i minst sju dager i havsalt tilsatt 2 % 

natriumkarbonat. 

   For kategori 3-materiale og avledede produkter fra kategori 3-materiale beregnet på bruk i fôr: beskriv 

behandlingens art og behandlingsmetode dersom det er relevant. 

  Partinummer: Angi partinummer eller eventuelt øremerkenummer. 

 Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 Underskrift 

 Utstedt i  ..........................................................................................  den  ......................................................................................................  

 (sted)  (dato) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(underskrift til ansvarlig person/avsender) 

(navn, med blokkbokstaver) 
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KAPITTEL IV 

REGISTRE 

Avsnitt 1 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Registre som nevnt i artikkel 22 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 for animalske biprodukter og avledede 

produkter, unntatt fôrblandinger i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009, som er 

framstilt av animalske biprodukter eller avledede produkter og som bringes i omsetning i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 767/2009, skal inneholde følgende: 

a)  en beskrivelse av 

i) dyreartene for kategori 3-materiale og avledede produkter beregnet på bruk som fôrmidler og eventuelt, 

dersom det gjelder hele skrotter og hoder, øremerkenummer, 

ii) mengden materiale, 

b)  når det gjelder registre som føres av en person som sender animalske biprodukter eller avledede produkter, 

følgende opplysninger: 

i) hvilken dato materialet ble transportert fra anlegget, 

ii) transportørens og mottakerens navn og adresse og eventuelt deres godkjenningsnummer eller 

registreringsnummer, 

c)  når det gjelder registre som føres av en person som transporterer animalske biprodukter eller avledede 

produkter, følgende opplysninger: 

i) hvilken dato materialet ble transportert fra anlegget, 

ii) materialets opprinnelsessted som det sendes fra, 

iii) mottakerens navn og adresse og eventuelt godkjenningsnummer eller registreringsnummer, 

d)  når det gjelder registre som føres av en person som mottar animalske biprodukter eller avledede produkter, 

følgende opplysninger: 

i) hvilken dato materialet ble mottatt, 

ii) materialets opprinnelsessted som det sendes fra, 

iii) transportørens navn og adresse. 

2.  Som unntak fra nr. 1 i dette avsnitt kreves det ikke at driftsansvarlige holder opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) og 

bokstav b) i), bokstav c) i) og iii) og bokstav d ii) og iii) atskilt, dersom de beholder en kopi av handelsdokumentet 

fastsatt i kapittel III for hver forsendelse og gjør disse opplysningene tilgjengelige i forbindelse med de andre 

opplysningene som kreves i nr. 1 i dette avsnitt. 

3.  Driftsansvarlige for avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg skal føre registre over de mengder og kategorier 

av animalske biprodukter og avledede produkter som gjennomgår avfallsforbrenning eller samforbrenning, etter det 

som er relevant, og hvilken dato disse aktivitetene ble utført. 

Avsnitt 2 

Ytterligere krav ved bruk for særlige fôringsformål 

I tillegg til registrene som kreves i samsvar med avsnitt 1, skal driftsansvarlige føre følgende registre i forbindelse med 

relevant materiale dersom animalske biprodukter brukes for særlige fôringsformål i samsvar med vedlegg VI 

kapittel II: 

1.  når det gjelder sluttbrukere, den mengden som er brukt, de dyrene det er beregnet som fôr til og datoen det ble 

brukt,  
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2.  når det gjelder innsamlingssentraler: 

i) mengden som er håndtert eller behandlet i samsvar med vedlegg VI kapittel I avsnitt 1 nr. 4, 

ii) navnet og adressen til alle sluttbrukere som bruker materialet, 

iii) lokalene materialet bringes til med sikte på bruk, 

iv) avsendt mengde, og 

v) datoen da materialet ble sendt. 

Avsnitt 3 

Krav som gjelder visse pelsdyr 

Den driftsansvarlige for driftsenheten nevnt i vedlegg II kapittel I skal som et minstekrav føre registre over følgende: 

a)  antall pelser og skrotter av dyr som er fôret med materiale fra dyr av samme art, og 

b)  hver forsendelse, for å sikre at materialet kan spores. 

Avsnitt 4 

Krav til spredning av visse typer organisk gjødsel og jordforbedringsmidler på jord 

Personen som har ansvar for jord der det spres organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, unntatt materiale nevnt i 

vedlegg II kapittel II annet ledd, og som produksjonsdyr har adgang til eller som fôrvekster høstes fra for å brukes som 

fôr til produksjonsdyr, skal i minst to år oppbevare registre over følgende: 

1.  hvilke mengder organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som er brukt, 

2.  hvilken dato organisk gjødsel og jordforbedringsmidler ble spredt på jord, og hvor det ble spredt, 

3.  hvilke datoer dyrene etter spredning av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler har kunnet beite på jorden eller 

hvilke datoer fôrvekster er høstet fra jorden med sikte på fôring. 

Avsnitt 5 

Krav til animalske biprodukter framstilt av vanndyr og til fôring av fisk 

Bearbeidingsanlegg som framstiller fiskemel eller annet fôr fra vanndyr, skal føre registre over følgende: 

a)  framstilt mengde per dag, 

b)  opprinnelsesart, herunder opplysning om vanndyrene er fanget i sitt naturlige miljø eller stammer fra akvakultur, 

c)  når det gjelder fiskemel fra oppdrettsfisk som er beregnet brukt som fôr til oppdrettsfisk av en annen art, 

opprinnelsesartens vitenskapelige navn. 

Avsnitt 6 

Krav til forbrenning og nedgraving av animalske biprodukter 

Ved forbrenning eller nedgraving av animalske biprodukter som fastsatt i artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, skal personen som har ansvar for forbrenningen eller nedgravingen, føre register over følgende: 

a)  hvilke mengder, kategorier og arter av animalske biprodukter som er gravd ned eller forbrent, 

b)  dato og sted for nedgraving og forbrenning. 
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Avsnitt 7 

Krav til fotografisk gelatin 

Driftsansvarlige for godkjente fotovirksomheter i henhold til vedlegg XIV kapittel II avsnitt 11 skal føre registre med 

nærmere opplysninger om innkjøp og bruk av fotografisk gelatin, samt om disponeringen av rester og overskudds-

materiale. 

KAPITTEL V 

MERKING AV VISSE AVLEDEDE PRODUKTER 

1.  I bearbeidingsanlegg for kategori 1- eller 2-materiale skal avledede produkter merkes permanent med glycerol-

triheptanoate (GTH) på en slik måte at 

a)  GTH tilsettes avledede produkter som på forhånd er desinfisert ved varmebehandling med en kjernetem-

peratur på minst 80 °C, og som deretter er beskyttet fra rekontaminering, 

b)  alle avledede produkter inneholder en homogen konsentrasjon av GTH på minst 250 mg per kg fett. 

2.  Driftsansvarlige for bearbeidingsanlegg som nevnt i nr. 1 skal ha innført et system for overvåking og registrering 

av parametrer som er egnet til å godtgjøre overfor vedkommende myndigheter at den påkrevde homogene 

minstekonsentrasjonen av GTH oppnås. 

 Overvåkings- og registreringssystemet skal blant annet omfatte bestemmelse av innholdet av intakt GTH som 

triglycerid i et renset GTH-ekstrakt, som er ekstrahert med petroleumseter 40-70 fra prøver som er tatt med jevne 

mellomrom. 

3.  Merking med GTH skal ikke kreves for 

a)  flytende avledede produkter beregnet på biogass- eller komposteringsanlegg, 

b)  avledede produkter som brukes til fôring av pelsdyr i samsvar med vedlegg II kapittel I, 

c)  biodiesel framstilt i samsvar med vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 bokstav D, 

d)  avledede produkter framstilt i samsvar med artikkel 12 bokstav a) ii) og bokstav b) ii), artikkel 13 

bokstav a) ii) og bokstav b) ii) og artikkel 16 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, dersom disse 

produktene 

i) flyttes ved et lukket transportsystem som ikke kan omgås, og som er godkjent av vedkommende 

myndighet, fra bearbeidingsanlegget for 

— umiddelbar direkte avfallsforbrenning eller samforbrenning, 

— umiddelbar bruk i samsvar med en metode som er godkjent for animalske biprodukter av kategori 

1- og 2-material i henhold til vedlegg IV kapittel IV, eller 

ii) er beregnet på forskning og andre særskilte formål som nevnt i artikkel 17 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, som er godkjent av vedkommende myndighet, 

 ______  
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VEDLEGG IX 

KRAV SOM GJELDER VISSE GODKJENTE OG REGISTRERTE VIRKSOMHETER OG ANLEGG 

KAPITTEL I 

FRAMSTILLING AV FÔR TIL KJÆLEDYR 

Virksomheter eller anlegg som framstiller fôr til kjæledyr som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav e) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, skal ha egnet utstyr til 

a)  å lagre og behandle innkommende materiale på en fullstendig sikker måte, og 

b)  å disponere ubrukte animalske biprodukter som gjenstår etter framstillingen av produktene i samsvar med denne 

forordning, eller de skal sende dette materialet til et avfallsforbrennings-, samforbrennings- eller bearbeidingsanlegg 

eller, når det gjelder kategori 3-materiale, til et biogass- eller komposteringsanlegg i samsvar med artikkel 12-14 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og med denne forordning. 

KAPITTEL II 

HÅNDTERING AV ANIMALSKE BIPRODUKTER ETTER INNSAMLING 

Kravene i dette kapittel får anvendelse på lagring av animalske biprodukter som nevnt i artikkel 24 nr. 1 i) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009 og på følgende aktiviteter som innebærer håndtering av animalske biprodukter etter innsamling, 

som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav h) i nevnte forordning: 

a)  sortering, 

b)  oppdeling, 

c)  kjøling, 

d)  innfrysing, 

e)  salting eller annen konservering, 

f)  fjerning av huder og skinn, 

g)  fjerning av spesifisert risikomateriale, 

h)  aktiviteter som omfatter håndtering av animalske biprodukter og som utføres i samsvar med forpliktelsene i 

henhold til Unionens veterinærregelverk, for eksempel post mortem-kontroll eller prøvetaking, 

i)  hygienisering/pasteurisering av animalske biprodukter beregnet på omdanning til biogass eller kompostering, før 

slik omdanning eller kompostering i en annen virksomhet eller et annet anlegg i samsvar med vedlegg V til denne 

forordning, 

j)  siling. 

Avsnitt 1 

Alminnelige krav 

1.  Lokaler og utstyr der mellombehandling utføres, skal oppfylle minst følgende krav: 

a)  De skal være tilstrekkelig atskilt fra gjennomfartsveier som kan føre til spredning av kontaminering, og fra 

andre lokaler som for eksempel slakterier. Anleggets utforming skal sikre at kategori 1- og 2-materiale holdes 

helt atskilt fra kategori 3-materiale fra mottak til avsendelse, med mindre det anvendes en helt atskilt bygning. 

b)  Anlegget skal ha et overdekket område til mottak og avsendelse av animalske biprodukter, med mindre de 

animalske biproduktene losses gjennom installasjoner som hindrer spredning av risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen, for eksempel gjennom lukkede rør for flytende animalske biprodukter. 

c)  Anlegget skal være utformet slik at det er lett å rengjøre og desinfisere. Gulvene skal være utformet slik at 

væske er lett å lede bort.  
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d)  Anlegget skal være tilstrekkelig utstyrt med toaletter, garderober, håndvasker for personalet og eventuelt 

kontorlokaler som kan stilles til rådighet for personale som foretar offentlig kontroll. 

e)  Anlegget skal være utstyrt med egnede innretninger for vern mot skadedyr, som insekter, gnagere og fugler. 

f)  Der dette er nødvendig for å nå målene i denne forordning, skal anleggene ha egnede temperaturkontrollerte 

lagringssteder med tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde riktig temperatur for de animalske biproduktene, 

samtidig som de skal være utformet slik at temperaturene kan overvåkes og registreres. 

2.  Anlegget skal ha egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av de containerne eller beholderne som de animalske 

biproduktene mottas i, og de transportmidlene, med unntak av skip, som de transporteres i. Egnet utstyr til 

desinfisering av hjulene på kjøretøyer skal være tilgjengelig. 

Avsnitt 2 

Hygieneregler 

1.  Sorteringen av animalske biprodukter skal utføres på en slik måte at det hindrer risiko for spredning av 

dyresykdommer. 

2.  Under hele lagringen skal animalske biprodukter håndteres og lagres atskilt fra andre varer, og på en slik måte at 

det hindrer spredning av sykdomsframkallende stoffer. 

3.  Animalske biprodukter skal lagres på en hensiktsmessig måte, herunder ved riktig temperatur, til de blir sendt 

videre. 

Avsnitt 3 

Bearbeidingskrav som gjelder ved hygienisering/pasteurisering 

Hygienisering/pasteurisering som nevnt i første ledd bokstav i) i dette kapittel, skal skje i samsvar med kravene til 

bearbeiding i vedlegg V kapittel I avsnitt 1 nr. 1 eller i samsvar med andre omdanningsparametrer som er blitt godkjent 

i samsvar med kapittel III avsnitt 2 nr. 1 i nevnte vedlegg. 

KAPITTEL III 

KRAV TIL LAGRING AV AVLEDEDE PRODUKTER 

Avsnitt 1 

Alminnelige krav 

Lokaler og utstyr for lagring av avledede produkter skal oppfylle minst følgende krav: 

1.  Lokaler og utstyr der avledede produkter framstilt av kategori 3-materiale lagres, skal ikke befinne seg på samme 

sted som lokaler der avledede produkter framstilt av kategori 1- eller 2-materiale lagres, med mindre 

krysskontaminering hindres på grunn av lokalenes utforming og forvaltning, for eksempel gjennom lagring i helt 

atskilte bygninger. 

2.  Anlegget skal 

a)  ha et overdekket område til mottak og avsendelse av de avledede produktene, med mindre de 

i) losses gjennom installasjoner som hindrer spredning av risiko for folkehelsen og dyrehelsen, for eksempel 

gjennom lukkede rør for flytende produkter, eller 

ii) mottas i emballasje, for eksempel i store sekker, eller i overdekkede, lekkasjesikre beholdere eller 

transportmidler, 

b)  være utformet slik at det er lett å rengjøre og desinfisere. Gulvene skal være utformet slik at væske er lett å 

lede bort, 

c)  være tilstrekkelig utstyrt med toaletter, garderober og håndvasker for personalet, 

d)  være utstyrt med egnede innretninger for vern mot skadedyr, som insekter, gnagere og fugler. 

3.  Anlegget skal ha egnet utstyr til rengjøring og desinfisering av de containerne eller beholderne som de avledede 

produktene mottas i, og de transportmidlene, med unntak av skip, som de transporteres i. 

4.  Før de sendes videre, skal avledede produkter lagres på en hensiktsmessig måte. 
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Avsnitt 2 

Særlige krav til lagring av visse typer melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk 

1.  Produkter nevnt i vedlegg X kapittel II avsnitt 4 del II skal lagres ved egnet temperatur for å unngå risiko for 

folkehelsen eller dyrehelsen, i en lagringsvirksomhet eller et lagringsanlegg som er godkjent eller registrert og 

avsatt til dette formålet, eller i et eget lagringsområde som er avsatt til dette formålet, i en lagringsvirksomhet eller 

et lagringsanlegg som er godkjent eller registrert. 

2.  Prøver av sluttproduktene tatt under lagring eller ved uttak fra lager, skal minst oppfylle de mikrobiologiske 

kravene som er fastsatt i vedlegg X kapittel I. 

KAPITTEL IV 

REGISTRERTE DRIFTSANSVARLIGE 

1.  Driftsansvarlige for registrerte anlegg eller virksomheter eller andre registrerte driftsansvarlige skal håndtere 

animalske biprodukter og avledede produkter på følgende vilkår: 

a)  lokalene skal være utformet på en måte som muliggjør effektiv rengjøring og desinfisering ved behov, 

b)  lokalene skal være utstyrt med egnede innretninger for vern mot skadedyr, som insekter, gnagere og fugler, 

c)  installasjoner og utstyr skal om nødvendig oppbevares under hygieniske forhold, 

d)  animalske biprodukter og avledede produkter skal lagres under forhold som hindrer kontaminering. 

2.  Driftsansvarlige skal føre registre i en form som er tilgjengelig for vedkommende myndighet. 

3.  Registrerte driftsansvarlige som transporterer animalske biprodukter eller avledede produkter, skal, med mindre 

transporten skjer mellom den driftsansvarliges egne lokaler, særlig 

a)  ha tilgang til opplysninger om identifisering av kjøretøyene, som gjør det mulig å kontrollere bruken av 

kjøretøyene til transport av animalske biprodukter eller avledede produkter, 

b)  rengjøre og desinfisere kjøretøyene ved behov, 

c)  treffe alle andre nødvendige tiltak for å hindre kontaminering og spredning av sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr. 

 ______  
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VEDLEGG X 

FÔRMIDLER 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE KRAV TIL BEARBEIDING OG OMSETNING 

Mikrobiologiske krav til avledede produkter 

Følgende mikrobiologiske krav skal gjelde for avledede produkter: 

Prøver av sluttproduktene som er tatt under lagring eller ved uttak fra lager i bearbeidingsanlegget, skal oppfylle 

følgende krav: 

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

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g 

der: 

n = antall prøver som skal undersøkes, 

m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

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

eller høyere enn M, og 

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

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

De mikrobiologiske kravene i dette kapittel skal imidlertid ikke gjelde for fett og fiskeolje fra bearbeiding av animalske 

biprodukter, dersom det tas prøver av det bearbeidede animalske proteinet som framstilles ved samme bearbeiding, for 

å sikre at disse kravene er oppfylt. 

KAPITTEL II 

SÆRLIGE KRAV TIL BEARBEIDET ANIMALSK PROTEIN OG ANDRE AVLEDEDE PRODUKTER 

Avsnitt 1 

Særlige krav til bearbeidet animalsk protein 

A.  Råstoffer 

Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, 

unntatt kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til 

framstilling av bearbeidet animalske protein. 

B.  Krav til bearbeidingen 

1.  Bearbeidet animalsk protein fra pattedyr skal være behandlet med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering) i 

henhold til vedlegg IV kapittel III. 

Imidlertid gjelder følgende: 

a)  Svineblod eller bestanddeler av svineblod til framstilling av blodmel kan i stedet være behandlet med en 

av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III, forutsatt at det dersom 

bearbeidingsmetode 7 er anvendt, skal være varmebehandlet til en kjernetemperatur på 80 °C. 

b)  Bearbeidet animalsk protein fra pattedyr 

i) kan være behandlet med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III, forutsatt at 

det deretter disponeres eller brukes som brensel til forbrenning,  
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ii) kan, dersom det utelukkende er beregnet på bruk i fôr til kjæledyr, være behandlet med en av 

bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III, forutsatt at det 

— transporteres i egne beholdere som ikke brukes til transport av animalske biprodukter eller fôr til 

produksjonsdyr, og 

— sendes direkte fra et bearbeidingsanlegg for kategori 3-materiale til produksjonsanlegget for fôr 

til kjæledyr eller til et godkjent lagringsanlegg, og deretter sendes direkte derfra til et 

produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr. 

2.  Bearbeidet animalsk protein som ikke kommer fra pattedyr, med unntak av fiskemel, skal være behandlet med 

én av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III. 

3.  Fiskemel skal være behandlet med 

a)  en av bearbeidingsmetodene i vedlegg IV kapittel III, eller 

b)  en annen metode som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske kravene til avledede produkter i 

kapittel I i dette vedlegg. 

C.  Lagring 

1.  Bearbeidet animalsk protein skal pakkes og lagres i nye eller steriliserte sekker, eller lagres i siloer som er 

beregnet på dette, eller i lagerrom. 

 Det skal treffes tilstrekkelige tiltak for å redusere kondens i siloer, transportører eller heiseinnretninger så 

mye som mulig. 

2.  Produkter på transportører, i heiseinnretninger og siloer skal beskyttes mot tilfeldig kontaminering. 

3.  Utstyr til behandling av bearbeidet animalsk protein skal holdes rent og tørt og skal ha egnede 

kontrollpunkter, slik at det er mulig å kontrollere at utstyret er rent. 

 Alle lagringssteder skal regelmessig tømmes og rengjøres, i det omfang som er nødvendig for å unngå 

kontaminering. 

4.  Bearbeidet animalsk protein skal oppbevares tørt. 

 Lekkasjer og kondens i lagringsområdet skal unngås. 

Avsnitt 2 

Særlige krav til blodprodukter 

A.  Råstoff 

 Bare blod som er nevnt i artikkel 10 bokstav a) og artikkel 10 bokstav b) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan 

brukes til framstilling av blodprodukter. 

B.  Krav til bearbeidingen 

 Blodprodukter skal være behandlet med 

a)  en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III, eller 

b)  en annen metode som sikrer at blodproduktet oppfyller de mikrobiologiske kravene til avledede produkter i 

kapittel I i dette vedlegg. 

Avsnitt 3 

Særlige krav til smeltet fett, fiskeolje og fettderivater framstilt av kategori 3-materiale 

A.  Råstoffer 

1.  Smeltet fett 

 Bare annet kategori 3-materiale enn materiale nevnt i artikkel 10 bokstav i), j) og n)-p) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av smeltet fett.  
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2.  Fiskeolje 

 Bare kategori 3-materiale som er nevnt i artikkel 10 bokstav i) og j) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

kategori 3.materiale fra vanndyr som er nevnt i artikkel 10 bokstav e) og f) i nevnte forordning, kan brukes til 

framstilling av fiskeolje. 

B.  Krav til bearbeidingen 

 Med mindre fiskeoljen eller det smeltede fettet er framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII eller XII i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal smeltet fett framstilles med en av bearbeidingsmetodene 1-5 

eller 7, og fiskeolje kan framstilles 

a)  med en av bearbeidingsmetodene 1-7 i vedlegg IV kapittel III, eller 

b)  med en annen metode som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske kravene til avledede produkter i 

kapittel I i dette vedlegg. 

 Smeltet fett fra drøvtyggere skal renses slik at det høyeste innholdet av resterende uløselige urenheter ikke 

overstiger 0,15 vektprosent. 

 Fettderivater fra smeltet fett eller fiskeolje fra kategori 3-materiale skal framstilles med en av bearbeidings-

metodene i vedlegg IV kapittel III. 

C.  Hygieneregler 

 Når smeltet fett eller fiskeolje skal pakkes, skal det brukes nye eller rengjorte beholdere eller beholdere som om 

nødvendig er rengjort og desinfisert for å unngå kontaminering,, og alle nødvendige tiltak skal treffes for å hindre 

at fettet eller oljen rekontamineres. 

 Når produktene skal transporteres i bulk, skal rør, pumper, bulktanker og alle andre bulkcontainere eller tankbiler 

brukt under transport av produktene fra produksjonsanlegget direkte til skipet, til tanker på land eller direkte til 

anleggene, være rene før de tas i bruk. 

Avsnitt 4 

Særlige krav til melk, råmelk og visse andre produkter framstilt av melk eller råmelk 

De l  I  

Al min ne l ig e  kra v  

A.  Råstoff 

 Bare melk nevnt i artikkel 10 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1069/2009, unntatt slam fra sentrifugering eller 

separering, og melk nevnt i artikkel 10 bokstav f) og h) i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan brukes til framstilling 

av melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk. 

 Råmelk kan brukes bare dersom den kommer fra levende dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres gjennom råmelk til mennesker eller dyr. 

B.  Krav til bearbeidingen 

1.  Melk skal behandles på en av følgende måter: 

1.1.  sterilisering til en F0-verdi(*) på minst 3, 

1.2.  UHT-behandling(**) kombinert med ett av følgende: 

a)  en etterfølgende fysisk behandling i form av 

i) tørking, kombinert med ytterligere oppvarming til minst 72 °C dersom det dreier seg om melk 

beregnet til fôr, eller 

ii) senking av pH-verdien til under 6 i minst en time, 

b)  at melken, det melkebaserte produktet eller produktet som er framstilt av melk, er blitt framstilt 

minst 21 dager før forsendelse, og at det i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av 

munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten, 

  

(*) F0 er beregnet dødelig virkning på bakteriesporer. En F0-verdi på 3,00 betyr at det kaldeste punktet i produktet er 

tilstrekkelig oppvarmet til at det oppnås samme dødelige virkning som ved 121 °C (250 °F) i tre minutter med 

øyeblikkelig oppvarming og kjøling. 

(**) UHT = Behandling ved ultrahøy temperatur, dvs. 132 °C i minst ett sekund.  
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1.3.  HTST-behandling(*) to ganger, 

1.4.  HTST-behandling kombinert med ett av følgende: 

a)  en etterfølgende fysisk behandling i form av 

i) tørking, kombinert med ytterligere oppvarming til minst 72 °C dersom det dreier seg om melk 

beregnet til fôr, eller 

ii) senking av pH-verdien til under 6,0 i minst en time, 

b)  det forhold at melken, det melkebaserte produktet eller produktet som er framstilt av melk, er blitt 

framstilt minst 21 dager før forsendelse, og at det i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller 

av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten, 

2.  Melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk skal enten gjennomgå minst én av behandlingene 

nevnt i nr. 1 eller være framstilt av melk som er behandlet i samsvar med nr. 1. 

3.  Myse som skal brukes som fôr til dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke og som er framstilt 

av melk behandlet i samsvar med nr. 1, skal 

a)  enten samles inn tidligst 16 timer etter at melken er koagulert, og dens pH-verdi skal registreres 

som < 6,0 før den transporteres til driftsenheter, eller 

b)  være framstilt minst 21 dager før forsendelse, og det skal i løpet av dette tidsrommet ikke være påvist 

noen tilfeller av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten. 

4.  I tillegg til kravene fastsatt i nr. 1-3 skal melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk 

oppfylle følgende krav: 

4.1.  Etter bearbeidingen skal det tas nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering av produktene. 

4.2.  Sluttproduktet skal merkes med angivelse av at det inneholder kategori 3-materiale og ikke er beregnet på 

konsum, og det skal 

a)  være pakket i ny emballasje, eller 

b)  transporteres i bulkcontainere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før 

bruk. 

5.  Rå melk skal framstilles på vilkår som gir tilstrekkelige garantier med hensyn til dyrehelse. 

6.  Råmelk og råmelksprodukter skal 

6.1.  komme fra storfe som er holdt på en driftsenhet der alle storfebesetninger er anerkjent som offisielt 

tuberkulosefrie, offisielt brucellosefrie og offisielt frie fra enzootisk bovin leukose i henhold til artikkel 2 

nr. 2 bokstav d), f) og j) i direktiv 64/432/EØF, 

6.2.  være framstilt minst 21 dager før forsendelse, og det skal i løpet av dette tidsrommet ikke være påvist noen 

tilfeller av munn- og klovsyke i opprinnelsesmedlemsstaten, 

6.3.  ha gjennomgått én enkelt HTST-behandling(*), 

6.4.  oppfylle kravene i nr. 4 i denne del. 

  

(*) HTST = Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller tilsvarende 

pasteuriseringseffekt som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve.  
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Del  I I  

Unn ta k f o r  o mse t n ing  a v  me l k so m er  bea rbe ide t  i  sa msva r  me d na s jo na le  kra v  

1.  Kravene i nr. 2 og 3 i denne del skal gjelde for bearbeiding, bruk og lagring av melk, melkebaserte produkter og 

produkter framstilt av melk fra kategori 3-materiale, som nevnt i artikkel 10 bokstav e) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, unntatt slam fra sentrifugering eller separering, og melk nevnt i artikkel 10 bokstav f) og h) i 

nevnte forordning, som ikke har vært bearbeidet i samsvar med del I i dette avsnitt. 

2.  Vedkommende myndighet skal tillate at melkeforedlingsvirksomheter som er godkjent eller registrert i samsvar 

med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 853/2004, leverer melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av 

melk for formålene nevnt i nr. 3 i denne del, forutsatt at den berørte virksomhet sikrer at produktene kan spores. 

3.  Melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk kan leveres og brukes som fôrmidler 

a)  i den berørte medlemsstat og i grenseområder der de berørte medlemsstater har en gjensidig avtale om dette, 

når det gjelder avledede produkter, herunder grensemelk, som har vært i kontakt med rå melk og/eller melk 

som er pasteurisert i samsvar med kravene til varmebehandling i avsnitt IX kapittel II del II nr. 1 bokstav a) 

eller b) i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, dersom de avledede produktene har gjennomgått én av 

følgende behandlinger: 

i) UHT, 

ii) sterilisering som gir en Fc-verdi på 3 eller høyere, eller som utføres ved en temperatur på minst 115 °C 

i 20 minutter eller en tilsvarende kombinasjon av temperatur og tid, 

iii) pasteurisering eller sterilisering, unntatt som nevnt i punkt ii), etterfulgt av 

— når det gjelder tørrmelk, tørkede melkeprodukter eller produkter framstilt av melk: en tørkeprosess, 

— når det gjelder et syrnet melkeprodukt: en prosess der pH-verdien senkes og holdes på under 6 i 

minst én time, 

b)  i den berørte medlemsstat, 

i) når det gjelder avledede produkter, herunder grensemelk, som har vært i kontakt med melk som bare har 

blitt pasteurisert i samsvar med kravene til varmebehandling i avsnitt IX kapittel II del II nr. 1 bokstav a) i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, og myse framstilt av ikke-varmebehandlede melkebaserte 

produkter, som skal være samlet inn minst 16 timer etter at melken er koagulert, og som skal ha en 

registrert pH-verdi lavere enn 6,0 før den leveres til fôring, forutsatt at den sendes direkte til et begrenset 

antall godkjente driftsenheter, fastsatt på grunnlag av den risikovurderingen basert på best og verst 

tenkelige tilfeller som er foretatt av den berørte medlemsstat i forbindelse med utarbeidingen av 

beredskapsplanene for epizootier, særlig munn- og klovsyke, 

ii) når det gjelder rå produkter, herunder grensemelk som har vært i kontakt med rå melk og andre produkter 

som ikke kan garanteres å ha gjennomgått behandlingene nevnt i bokstav a) og b) i), forutsatt at de sendes 

til et begrenset antall godkjente driftsenheter, fastsatt på grunnlag av en risikovurdering basert på best og 

verst tenkelige tilfeller som er foretatt av den berørte medlemsstat i forbindelse med utarbeidingen av 

beredskapsplanene for epizootier, særlig munn- og klovsyke, og forutsatt at dyrene på den godkjente 

driftsenheten bare kan flyttes 

— enten direkte til et slakteri i samme medlemsstat, eller 

— til en annen driftsenhet i samme medlemsstat, der vedkommende myndighet kan garantere at dyr som 

er mottakelige for munn- og klovsyke, bare får forlate driftsenheten enten direkte til et slakteri i 

samme medlemsstat, eller dersom dyrene er blitt sendt til en driftsenhet der de produktene som er 

nevnt i punkt ii)i dette ledd, ikke brukes som fôr, etter en 21-dagers stillstandsperiode fra det 

tidspunktet dyrene kom til driftsenheten 

4.  Vedkommende myndighet kan tillate levering av råmelk som ikke oppfyller kravene i del I bokstav B nr. 6, fra én 

gårdbruker til en annen gårdbruker i samme medlemsstat for fôringsformål, på vilkår som hindrer overføring av 

helserisiko.  
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Del  I I I  

Særl ig e  kra v  t i l  s l a m f ra  sentr i f ug er ing  e l l er  sepa rer ing  

Kategori 3-materiale som består av slam fra sentrifugering eller separering, skal ha gjennomgått en varmebehandling 

ved minst 70 °C i 60 minutter eller minst 80 °C i 30 minutter, før det kan bringes i omsetning som fôr til 

produksjonsdyr. 

Avsnitt 5 

Særlige krav til gelatin og hydrolysert protein 

A.  Råstoffer 

 Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, 

unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav m)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av 

gelatin og hydrolysert protein. 

B.  Krav til bearbeidingen av gelatin 

1.  Med mindre gelatinen er framstilt i samsvar med avsnitt XIV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

skal den framstilles ved en prosess som sikrer at kategori 3-materiale behandles med syre eller base, etterfulgt 

av én eller flere skyllinger. 

 pH-verdien skal tilpasses i henhold til dette. Gelatin skal utvinnes ved en eller flere etterfølgende 

oppvarminger, etterfulgt av rensing ved hjelp av filtrering og sterilisering. 

2.  Etter at gelatinen har gjennomgått prosessene nevnt i nr. 1, kan den tørkes og eventuelt pulveriseres eller 

formes i plater. 

3.  Bruk av andre konserveringsmidler enn svoveldioksid og hydrogenperoksid skal være forbudt. 

C.  Andre krav til gelatin 

 Gelatin skal innpakkes, emballeres, lagres og transporteres under tilfredsstillende hygieniske forhold. 

 Særlig 

a)  skal det være et rom eller et eget sted som er avsatt til lagring av innpakkings- og emballeringsmateriale, 

b)  skal innpakking og emballering foregå i et rom eller på et sted som er beregnet på dette formålet. 

D.  Krav til bearbeidingen av hydrolysert protein 

 Hydrolysert protein skal framstilles ved en produksjonsprosess som omfatter hensiktsmessige tiltak for å redusere 

kontaminering. Hydrolysert protein fra drøvtyggere skal ha en molekylvekt lavere enn 10 000 dalton. 

 I tillegg til kravene i første ledd skal hydrolyserte proteiner som helt eller delvis kommer fra huder og skinn av 

drøvtyggere, framstilles i et bearbeidingsanlegg som utelukkende er beregnet til å framstille hydrolysert protein, 

ved en prosess som omfatter en bearbeiding av råstoff i kategori 3 ved at de legges i saltlake, kalkes og skylles 

intensivt før 

a)  materialet utsettes for en pH-verdi på over 11 i mer enn tre timer ved en temperatur på over 80 °C, etterfulgt 

av varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved mer enn 3,6 bar, eller 

b)  materialet utsettes for en pH-verdi på 1 til 2, etterfulgt av en pH-verdi på over 11, etterfulgt av 

varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved 3 bar. 

Avsnitt 6 

Særlige krav til dikalsiumfosfat 

A.  Råstoffer 

 Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, 

unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav m)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av 

dikalsiumfosfat.  
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B.  Krav til bearbeidingen 

1.  Dikalsiumfosfat skal framstilles ved en prosess som består av følgende tre trinn: 

a)  for det første, sikrer at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes med varmt vann og behandles 

med fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og med en pH-verdi på under 1,5) i et 

tidsrom på minst to dager, 

b)  for det andre, etter den delen av prosessen som er angitt i bokstav a), behandler den oppnådde 

fosforsyren med kalk for å få en utfelling av dikalsiumfosfat med en pH-verdi på mellom 4 og 7, og 

c)  til slutt lufttørker utfellingen av dikalsiumfosfat ved en starttemperatur på mellom 65 °C og 325 °C og en 

sluttemperatur på mellom 30 °C og 65 °C. 

2.  Dikalsiumfosfat som kommer fra avfettede bein, skal komme fra bein som er nevnt i artikkel 10 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Avsnitt 7 

Særlige krav til trikalsiumfosfat 

A.  Råstoffer 

 Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, 

unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav m)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av 

trikalsiumfosfat. 

B.  Krav til bearbeidingen 

 Trikalsiumfosfat skal framstilles ved en prosess som sikrer at 

a)  alt bein som er kategori 3-materiale, finknuses og avfettes motstrøms med varmt vann (beinbiter på 

under 14 mm), 

b)  det dampkokes sammenhengende ved 145 °C i 30 minutter ved 4 bar, 

c)  proteinbuljong skilles fra hydroksyapatitt (trikalsiumfosfat) ved sentrifugering, og 

d)  det skjer en granulering av trikalsiumfosfat etter lufttørking i fluidisert seng ved 200 °C. 

Avsnitt 8 

Særlige krav til kollagen 

A.  Råstoffer 

 Bare animalske biprodukter som er kategori 3-materiale eller produkter framstilt av slike animalske biprodukter, 

unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav m)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av 

kollagen. 

B.  Krav til bearbeidingen 

1.  Med mindre kollagenet er framstilt i samsvar med avsnitt XV i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, 

skal det framstilles gjennom en prosess som sikrer at ubehandlet kategori 3-materiale gjennomgår en 

behandling som omfatter vask, justering av pH-verdien ved hjelp av syre eller base, etterfulgt av én eller flere 

skyllinger. 

 Etter denne behandlingen kan kollagenet tørkes. 

2.  Bruk av andre konserveringsmidler enn dem som er godkjent i henhold til Unionens regelverk, skal være 

forbudt. 

C.  Andre krav 

 Kollagen skal innpakkes, emballeres, lagres og transporteres under tilfredsstillende hygieniske forhold. Særlig 

a)  skal det være et rom eller et eget sted som er avsatt til lagring av innpakkings- og emballeringsmateriale, 

b)  skal innpakking og emballering foregå i et rom eller på et sted som er beregnet på dette formålet. 
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Avsnitt 9 

Særlige krav til eggprodukter 

A.  Råstoffer 

 Bare animalske biprodukter som er nevnt i artikkel 10 bokstav e) og f) og artikkel 10 bokstav k) ii) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, kan brukes til framstilling av eggprodukter. 

B.  Krav til bearbeidingen 

 Eggprodukter skal ha 

a)  gjennomgått en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV kapittel III, 

b)  gjennomgått en annen metode og parametrer som sikrer at produktene oppfyller de mikrobiologiske kravene 

til avledede produkter i kapittel I, eller 

c)  blitt behandlet i samsvar med kravene til egg og eggprodukter i avsnitt X kapittel I-III i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 853/2004. 

Avsnitt 10 

Særlige krav til visse typer kategori 3-materiale 

Kategori 3-materiale som består av animalske produkter, eller næringsmidler som inneholder animalske produkter, som 

er nevnt i artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og som ikke lenger er beregnet på konsum av 

kommersielle grunner, eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer 

noen risiko for mennesker eller dyr, kan bringes i omsetning som fôr til produksjonsdyr, forutsatt at 

a)  materialet ikke består av og ikke har vært i kontakt med materiale av animalsk opprinnelse som ikke er bearbeidet 

i) i samsvar med denne forordning, 

ii) som definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i forordning (EF) nr. 852/2004, 

b)  alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av materialet. 

KAPITTEL III 

KRAV TIL VISSE TYPER FISKEFÔR OG AGN 

1.  Animalske biprodukter fra fisk eller virvelløse dyr som lever i vann, og avlede produkter av slike produkter, som 

er beregnet brukt som fôr til oppdrettsfisk eller til andre akvakulturarter, skal 

a)  håndteres og bearbeides atskilt fra materiale som ikke er godkjent til dette formålet, 

b)  komme fra 

i) villfisk eller andre vanndyr, unntatt havpattedyr, som fanges for kommersielle formål, eller fra animalske 

biprodukter fra villfisk som kommer fra anlegg som framstiller fiskeprodukter for konsum, eller 

ii) fra oppdrettsfisk, forutsatt at de brukes som fôr til oppdrettsfisk av andre arter, 

c)  bearbeides i et bearbeidingsanlegg i samsvar med en metode som sikrer et mikrobiologisk sikkert produkt, 

herunder med hensyn til sykdomsframkallende stoffer hos fisk. 

2.  Vedkommende myndighet kan, med sikte på å hindre spredning av uakseptabel risiko for at sykdom overføres til 

mennesker eller dyr, fastsette vilkår for bruk av vanndyr og av virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i 

vann 

a)  som fôr til oppdrettsfisk eller virvelløse dyr som lever i vann, dersom de animalske biproduktene ikke er 

bearbeidet i samsvar med nr. 1 bokstav c), 

b)  som agn, herunder agn til virvelløse dyr som lever i vann. 

 ______  
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VEDLEGG XI 

ORGANISK GJØDSEL OG JORDFORBEDRINGSMIDLER 

KAPITTEL I 

KRAV TIL UBEARBEIDET HUSDYRGJØDSEL, BEARBEIDET HUSDYRGJØDSEL OG PRODUKTER 

FRAMSTILT AV BEARBEIDET HUSDYRGJØDSEL 

Avsnitt 1 

Ubearbeidet husdyrgjødsel 

1.  I tillegg til at samtykket fra bestemmelsesmedlemsstaten skal være innhentet i henhold til artikkel 48 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, skal følgende vilkår være oppfylt i forbindelse med handel mellom medlemsstatene med 

ubearbeidet husdyrgjødsel fra andre arter enn fjørfe eller dyr av hestefamilien: 

a)  Handel med ubearbeidet husdyrgjødsel fra andre arter enn fjørfe eller dyr av hestefamilien skal være forbudt, 

med unntak av husdyrgjødsel 

i)  fra et område som ikke er underlagt restriksjoner på grunn av en alvorlig smittsom sykdom, og 

ii)  som er beregnet på spredning under vedkommende myndigheters tilsyn på jord som inngår i en enkelt 

driftsenhet på begge sider av grensen mellom to medlemsstater. 

b)  Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten kan imidlertid, idet det tas hensyn til husdyrgjødselens 

opprinnelse, dens bestemmelsessted og dyrehelsen, gjennom en særlig godkjenning tillate innførsel til sitt 

territorium av følgende: 

i)  husdyrgjødsel beregnet på 

— bearbeiding i et anlegg for framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden, 

eller 

— omdanning til biogass eller kompost i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og med vedlegg V til 

denne forordning med sikte på framstilling av produktene nevnt i avsnitt 2 i dette kapittel. 

 I slike tilfeller skal vedkommende myndighet ved godkjenning av innførsel til slike anlegg ta hensyn til 

husdyrgjødselens opprinnelse, eller 

ii)  husdyrgjødsel beregnet på spredning på jord på en driftsenhet, forutsatt at vedkommende myndighet i 

opprinnelsesmedlemsstaten har gitt sitt samtykke til slik handel. 

c)  I tilfellene nevnt i bokstav b) skal en helseattestasjon i samsvar med modellen i nr. 3 vedlegges handels-

dokumentet som følger forsendelsen av husdyrgjødsel. 

2.  I tillegg til at samtykket fra bestemmelsesmedlemsstaten skal være innhentet i henhold til artikkel 48 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, skal følgende vilkår være oppfylt i forbindelse med handel mellom medlems-

statene med ubearbeidet fjørfegjødsel: 

a)  gjødselen må komme fra et område som ikke er underlagt restriksjoner på grunn av Newcastle disease eller 

aviær influensa, 

b)  i tillegg må ubearbeidet gjødsel fra fjørfebesetninger som er vaksinert mot Newcastle disease, ikke sendes til 

en region som har fått status som «ikke-vaksinerende mot Newcastle disease» i henhold til artikkel 15 nr. 2 i 

direktiv 2009/158/EF, og 

c)  en helseattestasjon i samsvar med modellen i nr. 3 skal vedlegges handelsdokumentet som følger forsendelsen 

av husdyrgjødsel. 
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3.  Modell for helseattestasjonen som skal vedlegges handelsdokumentet: 

DEN EUROPEISKE UNION  Handelsdokument 

D
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I:
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I.1. Avsender 

 Navn: 

 Adresse: 

 Postnr.:  

I.2. Sertifikatets referansenum-

mer 

I.2.a Lokalt referansenum-

mer 

I.3. Vedkommende sentrale myndighet 

I.4. Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn: 

 Adresse: 

 Postnr.: 

 Telefonnr.: 

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 

 Virksomhet  

 Navn: Godkjenningsnr. 

 Adresse: 

 Postnr.:  

I.13. Bestemmelsessted 

 Virksomhet  Annet  

 Navn: Godkjenningsnr. 

 Adresse: 

 Postnr.: 

I.14.  Lastested I.15.  Avsendelsesdato 

 I.16.  Transportmidler 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon: 

I.17.  Transportør 

 Navn: Godkjenningsnr. 

 Adresse: 

 Postnr.: Medlemsstat 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19. Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur   Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli: 

I.23.  Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26.  Transitt gjennom tredjestat  

 Tredjestat  ISO-kode 

 Utførselssted  Kode 

  Innførselssted  Grensekontrollstasjon nr. 

I.27.  Transitt gjennom medlemsstatene  

 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 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Art:  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Kategori Type behandling: Produksjonsanlegg Partinummer 
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Stat  Animalske biprodukter/avledede produkter som ikke er beregnet på konsum 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
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n

g
 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b.  

III. Helseattestasjon 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å være kjent med at vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet har 

gitt sitt samtykke til at ubearbeidet husdyrgjødsel kan innføres til dette territoriet og at ubearbeidet husdyrgjødsel som er 

angitt i felt I.18, oppfyller følgende vilkår: 

 a) når det gjelder ubearbeidet fjørfegjødsel(1): 

 [Gjødselen kommer fra et område som ikke er underlagt restriksjoner på grunn av Newcastle disease eller 

aviær influensa.] 

  og [Når det gjelder ubearbeidet gjødsel fra fjørfebesetninger som er vaksinert mot Newcastle disease, sendes 

gjødselen ikke til en region som har fått status som «ikke-vaksinerende mot Newcastle disease» i henhold til 

artikkel 15 nr. 2 i direktiv 2009/158/EF.] 

 b) når det gjelder ubearbeidet husdyrgjødsel fra andre arter enn fjørfe eller dyr av hestefamilien(1): 

   [Gjødselen kommer fra et område som ikke er underlagt restriksjoner på grunn av en alvorlig smittsom 

sykdom.] 

  og  

  Enten [Husdyrgjødselen er beregnet på bearbeiding i et anlegg for framstilling av avledede produkter som 

er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden, eller husdyrgjødsel beregnet på omdanning til biogass eller 

kompost i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 med sikte på framstilling av bearbeidet 

husdyrgjødsel eller produkter av bearbeidet husdyrgjødsel.] 

  Eller [Husdyrgjødselen er beregnet på spredning på jord på en driftsenhet.] 

 

Merknader 

Del I: 

 Felt I.9 og I.11: dersom det er relevant. 

 Felt I.12, I.13 og I.17: godkjenningsnummer eller registreringsnummer. 

 Felt I.14: utfylles dersom annet enn i I.1. Avsender». 

  Felt I.25: teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Felt I.31: 

  Varens art: «husdyrgjødsel». 

 Del II:  

 (1) Stryk det som ikke passer. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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4.  Handel mellom medlemsstatene av ubearbeidet gjødsel fra dyr av hestefamilien kan tillates, forutsatt at 

bestemmelsesmedlemsstaten i samsvar med artikkel 48 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 har gitt sitt samtykke 

til handelen, og forutsatt at gjødselen ikke kommer fra en driftsenhet som er underlagt noen dyrehelserestriksjoner 

på grunn av snive, vesikulær stomatitt, miltbrann eller rabies, i samsvar med artikkel 4 nr. 5 i direktiv 

2009/156/EF. 

5.  Vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten kan i samsvar med artikkel 48 nr. 1 bokstav c) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 pålegge en driftsansvarlig som sender ubearbeidet husdyrgjødsel fra en annen 

medlemsstat 

a)  å oversende ytterligere opplysninger knyttet til en planlagt forsendelse, for eksempel nøyaktige geografiske 

opplysninger om steder der husdyrgjødselen skal losses, og 

b)  å lagre husdyrgjødselen før den spres på jord. 

6.  Vedkommende myndighet kan tillate sending av husdyrgjødsel som transporteres mellom to steder i samme 

driftsenhet, på vilkår som sikrer kontroll med mulig helserisiko, for eksempel f forpliktelser for driftsansvarlige til 

å føre egnede registre. 

Avsnitt 2 

Guano fra flaggermus, bearbeidet husdyrgjødsel og produkter framstilt av bearbeidet husdyrgjødsel 

I tillegg til at samtykket fra bestemmelsesmedlemsstaten skal være innhentet i henhold til artikkel 48 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, skal følgende vilkår være oppfylt i forbindelse med omsetning av bearbeidet husdyrgjødsel, 

produkter framstilt av bearbeidet husdyrgjødsel og guano fra flaggermus: 

a)  De(n) skal komme fra et anlegg for framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden, 

fra et biogass- eller komposteringsanlegg eller fra et anlegg for framstilling av organisk gjødsel eller 

jordforbedringsmidler. 

b)  De skal ha gjennomgått en varmebehandling ved minst 70 °C i minst 60 minutter og en behandling for reduksjon 

av sporedannende bakterier og toksindannelse, når de er identifisert som en relevant risiko. 

c)  Vedkommende myndighet kan imidlertid tillate bruk av andre standardiserte prosessparametrer enn dem som er 

nevnt i bokstav b), forutsatt at søkeren kan dokumentere at disse parametrene sikrer lavest mulig biologisk risiko. 

 Dokumentasjonen skal omfatte en validering, som skal utføres på følgende måte: 

i) identifisering og analyse av mulige risikoer, herunder virkninger fra råstoffet, på grunnlag av en fullstendig 

beskrivelse av bearbeidingsvilkårene, samt en risikovurdering av hvordan de særlige bearbeidingsvilkårene 

oppnås i praksis i normale og atypiske situasjoner, 

ii) validering av den fastsatte prosessen 

(ii-1)  ved å måle reduksjonen av levedyktighet/smittsomhet hos endogene indikatororganismer under 

prosessen, dersom indikatoren er 

— konstant til stede i råstoffet i et høyt antall, 

— minst like varmeresistent mot behandlingsprosessens dødelige aspekter som de sykdoms-

framkallende stoffene den skal brukes til overvåking av, men samtidig heller ikke betydelig mer 

resistent, 

— forholdsvis lett å mengdebestemme, identifisere og bekrefte, eller 

(ii-2)  ved å måle reduksjonen av levedyktighet/smittsomhet under eksponeringen, av en veldefinert 

prøveorganisme eller et veldefinert virus, som er innført i et egnet prøvingsemne i utgangsmaterialet, 

iii) valideringen nevnt i punkt ii) skal dokumentere at prosessen reduserer den totale risikoen på følgende måte: 

— ved termiske og kjemiske prosesser oppnås en reduksjon av Enterococcus faecalis på minst 5 log10 og en 

reduksjon av smittsom titer av varmeresistente virus, for eksempel parvovirus, når de er identifisert som 

en relevant risiko, på minst 3 log10, 

— ved kjemiske prosesser oppnås også en reduksjon av resistente parasitter, for eksempel egg av Ascaris 

sp., på minst 99,9 % (3 log10) av levedyktige stadier,  
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iv) utforming av et fullstendig kontrollprogram som omfatter framgangsmåter for å overvåke prosessen, 

v) tiltak som sikrer fortløpende overvåking og kontroll av de relevante prosessparametrene som er fastsatt i 

kontrollprogrammet, når anlegget er i drift. 

Nærmere opplysninger om de relevante prosessparametrene som benyttes i et anlegg, samt andre kritiske 

kontrollpunkter, skal registreres og holdes à jour slik at eieren, den driftsansvarlige eller vedkommendes 

representant og vedkommende myndighet kan overvåke driften av anlegget. Opplysninger om en prosess som er 

tillatt i henhold til dette nummer, skal gjøres tilgjengelige for Kommisjonen på anmodning. 

d)  Representative prøver av husdyrgjødsel som er tatt under eller umiddelbart etter bearbeiding i anlegget for å 

overvåke prosessen, skal oppfylle følgende krav: 

 Escherichia coli: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 i 1 g, 

 eller 

 Enterococcaceae: n = 5, c = 5, m = 0, M = 1 000 i 1 g, 

 og 

 representative prøver av husdyrgjødsel som er tatt under lagring eller ved uttak fra produksjonsanlegget eller 

biogass- eller komposteringsanlegget, skal oppfylle følgende krav: 

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

 der: 

n = antall prøver som skal undersøkes, 

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

ikke overstiger m, 

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

lik eller høyere enn M, og 

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

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

 Bearbeidet husdyrgjødsel og produkter av bearbeidet husdyrgjødsel som ikke oppfyller kravene i denne bokstav, 

skal betraktes som ubearbeidet. 

e)  De skal oppbevares på en slik måte at risikoen for kontaminering eller ny infeksjon og fuktighetsdannelse 

reduseres mest mulig etter behandlingen. Produktene skal derfor oppbevares i: 

i) godt forseglede og isolerte siloer eller i lagerrom som er utformet for dette formålet, 

ii) godt forseglet emballasje, for eksempel plastsekker eller storsekker. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL VISSE TYPER ORGANISK GJØDSEL OG JORDFORBEDRINGSMIDLER 

Avsnitt 1 

Framstillingsvilkår 

1.  Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, unntatt husdyrgjødsel, mage- og tarminnhold, kompost, melk, 

melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk, råmelksprodukter og råtnerester fra omdanning av 

animalske biprodukter eller avledede produkter til biogass, skal framstilles 

a)  med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering), når kategori 2-materiale brukes som utgangsmateriale, 
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b)  ved bruk av bearbeidet animalsk protein som er framstilt av kategori 3-materiale i vedlegg X kapittel II 

avsnitt 1 eller av materiale som har gjennomgått en annen behandling, dersom slikt materiale i henhold til 

denne forordning kan brukes til organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, eller 

c)  med en av bearbeidingsmetodene 1-7 i vedlegg IV kapittel III, dersom kategori 3-materiale som ikke brukes 

til framstilling av bearbeidet animalsk protein, brukes som utgangsmateriale. 

2.  Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som består av eller som er framstilt av kjøttbeinmel fra kategori  

2-materiale eller av bearbeidet animalsk protein, skal i et registrert anlegg blandes med en tilstrekkelig minstedel 

av en bestanddel som er godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der produktene skal spres på 

jord, for å utelukke at blandingen senere brukes som fôr. 

3.  Vedkommende myndighet skal godkjenne bestanddelen nevnt i nr. 2 i samsvar med følgende krav: 

a)  bestanddelen skal bestå av kalk, husdyrgjødsel, urin, kompost eller råtnerester fra omdanning av animalske 

biprodukter til biogass eller andre stoffer, for eksempel mineralgjødsel, som ikke brukes i fôrvarer og som 

utelukker at blandingen senere brukes som fôr, i samsvar med god landbrukspraksis, 

b)  bestanddelen skal fastsettes på grunnlag av en vurdering av vilkårene med hensyn til klima- og jordbunnsforhold 

for bruk av blandingen som gjødsel, dersom det foreligger opplysninger om at bestanddelen gir blandingen en 

smak som er ubehagelig for dyr, eller på annen måte effektivt hindrer at blandingen feilaktig brukes som fôr, og i 

samsvar med kravene i Unionens regelverk eller, når det er relevant, nasjonal lovgivning om miljøvern når det 

gjelder vern av jord og grunnvann. 

Vedkommende myndighet skal på anmodning gjøre listen over godkjente bestanddeler tilgjengelig for 

Kommisjonen og for de andre medlemsstatene. 

4.  Kravene i nr. 2 skal imidlertid ikke gjelde for 

a)  organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i salgsklar emballasje med en vekt på høyst 50 kg som skal brukes 

av sluttforbruker, eller 

b)  organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i store sekker med en vekt på høyst 1 000 kg, dersom det på 

emballasjen angis at den organiske gjødselen ikke er beregnet på spredning på jord som produksjonsdyr har 

adgang til, forutsatt at vedkommende myndighet i den medlemsstaten der den organiske gjødselen eller 

jordforbedringsmidlene skal spres, har godkjent bruk av slike store sekker på grunnlag av en vurdering av 

sannsynligheten for at materialet havner på driftsenheter som holder dyr, eller på jord som produksjonsdyr har 

adgang til.. 

5.  Produsenter av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler skal sikre at dekontaminering av sykdomsframkallende 

stoffer er gjennomført før de bringes i omsetning, i samsvar med: 

— vedlegg X kapittel I når det gjelder bearbeidet animalsk protein eller avledede produkter som er framstilt av 

kategori 2- eller 3-materiale, 

— vedlegg V kapittel III avsnitt 3 når det gjelder kompost og råtnerester fra omdanning av animalske biprodukter 

eller avledede produkter til biogass. 

Avsnitt 2 

Lagring og transport 

Etter bearbeiding eller omdanning skal organisk gjødsel og jordforbedringsmidler lagres og transporteres på en 

tilfredsstillende måte 

a)  i bulk, under egnede forhold som hindrer kontaminering, 

b)  emballert eller i store sekker, når det gjelder organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler beregnet på salg til 

sluttbrukere, eller 

c)  når det gjelder lagring på en driftsenhet, i et egnet lagringsrom som ingen produksjonsdyr har adgang til. 

 ______  
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VEDLEGG XII 

HALVFABRIKATER 

I henhold til artikkel 34 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal følgende vilkår gjelde for import og transitt gjennom 

Unionen av halvfabrikater: 

1.  Import og transitt av halvfabrikater skal tillates, forutsatt at 

a)  de er framstilt av følgende materiale: 

i) annet kategori 3-materiale enn materiale nevnt i artikkel 10 bokstav c) og n)-p) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, 

ii) produkter framstilt av dyr nevnt i artikkel 10 bokstav i), l) og m) i forordning nr. 1069/2009, eller 

iii) blandinger av materialene nevnt i punkt i) og ii), 

b)  når det gjelder halvfabrikater til framstilling av medisinsk utstyr, medisinsk utstyr til in vitro- diagnostikk og 

laboratoriereagenser, er de framstilt av 

i) materiale som oppfyller kriteriene i bokstav a), bortsett fra at de kan være framstilt av dyr som har 

gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 

bokstav b) i direktiv 96/23/EF, 

ii) kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav f) og h) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller 

iii) blandinger av materialene nevnt i punkt i) og ii), 

c)  når det gjelder halvfabrikater til framstilling av aktive implanterbare medisinske innretninger, legemidler og 

veterinærpreparater, er de framstilt av materiale nevnt i bokstav b), dersom vedkommende myndighet anser 

bruk av dette materialet berettiget ut fra hensynet til vern av folkehelsen eller dyrehelsen, 

d)  de kommer fra en tredjestat som er oppført som medlem av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) i OIE-

bulletinen, 

e)  de kommer fra en virksomhet eller et anlegg som er registrert eller godkjent av vedkommende myndighet i en 

tredjestat nevnt i bokstav d), i samsvar med vilkårene i nr. 2, 

f)  hver forsendelse følges av en erklæring fra importøren som er i samsvar med modellen for erklæring i 

vedlegg XV kapittel 20 og er skrevet på minst ett av de offisielle språkene i den medlemsstaten der kontrollen 

på grensekontrollstasjonen skal foretas, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstatene kan tillate 

bruk av andre språk og kreve offisielle oversettelser av erklæringer på disse andre språkene, 

g)  når det gjelder materiale nevnt i bokstav b), dokumenterer importøren overfor vedkommende myndighet at 

materialet 

i) ikke innebærer risiko for spredning av en sykdom som kan overføres til mennesker eller dyr, eller 

ii) transporteres under forhold som hindrer spredning av sykdom som kan overføres til mennesker eller dyr. 

2.  En virksomhet eller et anlegg kan registreres eller godkjennes av vedkommende myndighet i en tredjestat, som 

nevnt i nr. 1 bokstav e), forutsatt at 

a)  den driftsansvarlige eller eieren av anlegget eller dennes representant 

i) dokumenterer at anlegget har egnet utstyr til omdanning av materiale nevnt i nr. 1 bokstav a), b) eller c), 

etter det som er relevant, for å sikre at de nødvendige utformings-, omdannings- og framstillingstrinnene 

fullføres, 

ii) innfører og iverksetter metoder for overvåking og kontroll av kritiske kontrollpunkter på grunnlag av de 

prosesser som er brukt,  
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iii) fører registre over opplysningene som er innhentet i henhold til punkt ii), og oppbevarer dem i et tidsrom 

på minst to år, slik at de kan framlegges for vedkommende myndighet, 

iv) underretter vedkommende myndighet dersom tilgjengelige opplysninger viser at det foreligger alvorlig 

risiko for dyrehelsen eller folkehelsen, 

b)  vedkommende myndighet i tredjestaten foretar regelmessige kontroller av virksomheten eller anlegget og 

fører tilsyn med anlegget i samsvar med følgende vilkår: 

i) hvor ofte kontrollene og tilsynet skal gjennomføres, avhenger av anleggets størrelse, typen produkter som 

framstilles samt risikovurderinger og garantier som er gitt, på grunnlag av et kontrollsystem opprettet i 

samsvar med prinsippene for fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP), 

ii) dersom vedkommende myndighet gjennomfører en kontroll og finner at bestemmelsene i denne 

forordning ikke blir overholdt, skal vedkommende myndighet treffe egnede tiltak, 

iii) vedkommende myndighet skal lage en liste over virksomheter eller anlegg som er godkjent og registrert i 

samsvar med dette vedlegg, og skal tildele hvert anlegg et offisielt nummer, som identifiserer virksomheten 

eller anlegget med hensyn til hvilken type aktivitet som utføres; listen og senere endringer av den skal 

oversendes til den medlemsstaten der kontrollen på grensekontrollstasjonen skal foretas, og til 

bestemmelsesmedlemsstaten. 

3.  Halvfabrikatene som importeres til Unionen, skal kontrolleres ved grensekontrollstasjonen i samsvar med 

artikkel 4 i direktiv 97/78/EF, og transporteres direkte fra denne grensekontrollstasjonen enten 

a)  til en registrert virksomhet eller et registrert anlegg for framstilling av avledede produkter som nevnt i artikkel 33 

i forordning (EF) nr. 1069/2009, der halvfabrikater skal blandes, brukes til overflatebehandling, settes sammen, 

emballeres eller merkes før de bringes i omsetning eller tas i bruk i samsvar med det unionsregelverk som får 

anvendelse på det avledede produktet, 

b)  til en virksomhet eller et anlegg som er godkjent for lagring av animalske biprodukter i samsvar med 

artikkel 24 nr. 1 i) i forordning (EF) nr. 1069/2009, hvorfra de bare kan sendes til en virksomhet eller et 

anlegg som nevnt i bokstav a) i dette nummer, for bruksformål nevnt i bokstav a). 

4.  Halvfabrikater i transitt gjennom Unionen skal transporteres i samsvar med artikkel 11 i direktiv 97/78/EF. 

5.  Den offentlige veterinæren ved den berørte grensekontrollstasjonen skal via TRACES-systemet underrette den 

myndighet som er ansvarlig for anlegget på bestemmelsesstedet, om forsendelsen. 

6.  Den driftsansvarlige eller eieren av bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget eller dennes representant skal føre 

registre i samsvar med artikkel 22 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og skal på anmodning framlegge for 

vedkommende myndighet nødvendige opplysninger om innkjøp, salg, bruk, lagre og disponering av overflødige 

halvfabrikater, for å sikre at denne forordning overholdes. 

7.  Vedkommende myndighet skal i samsvar med direktiv 97/78/EF sikre at forsendelser av halvfabrikater sendes fra 

den medlemsstat der kontrollen på grensekontrollstasjonen skal foretas, til bestemmelsesanlegget, som nevnt i 

nr. 3 eller, ved transitt, til utførselsgrensekontrollstasjonen. 

8.  Vedkommende myndighet skal med jevne mellomrom gjennomføre dokumentkontroller for å avstemme 

mengdene av halvfabrikater som, på den ene side, blir importert og, på den annen side, blir lagret, brukt, sendt 

eller disponert, for å sikre at bestemmelsene i denne forordning overholdes. 

9.  Når det gjelder forsendelser av halvfabrikater i transitt, skal vedkommende myndigheter som er ansvarlige for 

henholdsvis innførsels- og utførselsgrensekontrollstasjonen samarbeide ved behov, for å sikre at det gjennomføres 

effektive kontroller og at partiene kan spores. 

 ______  
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VEDLEGG XIII 

FÔR TIL KJÆLEDYR OG VISSE ANDRE AVLEDEDE PRODUKTER 

KAPITTEL I 

Alminnelige krav 

Produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr og virksomheter eller anlegg som framstiller avledede produkter nevnt i dette 

vedlegg, skal ha egnet utstyr til 

a)  lagring og behandling av innkommende materiale under forhold som hindrer at risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen innføres, 

b)  disponering av ubrukte animalske biprodukter og avledede produkter som gjenstår etter framstilling, med mindre 

det ubrukte materialet sendes for å bli bearbeidet eller disponert på en annen virksomhet eller et annet anlegg, i 

samsvar med denne forordning. 

KAPITTEL II 

Særlige krav til fôr til kjæledyr, herunder tyggesaker 

1.  Rått fôr til kjæledyr 

 Driftsansvarlige kan framstille rått fôr til kjæledyr bare fra kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a) og 

artikkel 10 bokstav b) i) og ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

 Rått fôr til kjæledyr skal pakkes i ny emballasje for å unngå lekkasjer. 

 Det skal treffes egnede tiltak for å unngå kontaminering av produktet i alle ledd i produksjonskjeden og fram til 

utsalgsstedet. 

2.  Råstoff til framstilling av bearbeidet fôr til kjæledyr og tyggesaker 

 Driftsansvarlige kan framstille bearbeidet fôr til kjæledyr og tyggesaker bare av 

a)  kategori 3-materiale, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav n)-p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

b)  når det gjelder importert fôr til kjæledyr eller fôr til kjæledyr framstilt av importert materiale, bare av 

kategori 1-materiale som består av animalske biprodukter framstilt av dyr som har gjennomgått ulovlig 

behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 

96/23/EF. 

3.  Bearbeidet fôr til kjæledyr 

a)  Boksefôr til kjæledyr skal varmebehandles til en Fc-verdi på minst 3. 

b)  Bearbeidet fôr til kjæledyr, med unntak av boksefôr til kjæledyr, skal 

i) gjennomgå en varmebehandling til en kjernetemperatur i det ferdige produktet på minst 90 °C, 

ii) gjennomgå en varmebehandling der ingrediensene av animalsk opprinnelse varmes opp til minst 90 °C, 

eller 

iii) når det gjelder fôrmidler av animalsk opprinnelse, være framstilt utelukkende av 

— animalske biprodukter eller avledede produkter fra kjøtt eller kjøttprodukter som har gjennomgått en 

varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 90 °C, 

— følgende avledede produkter av animalsk opprinnelse som er framstilt i samsvar med kravene i denne 

forordning: melk og melkebaserte produkter, gelatin, hydrolyserte proteiner, eggprodukter, kollagen, 

blodprodukter nevnt i vedlegg X kapittel II avsnitt 2, bearbeidede animalske proteiner (herunder 

fiskemel), smeltet fett, fiskeolje, dikalsiumfosfat, trikalsiumfosfat eller animalske smaksforsterkere, 

iv) dersom vedkommende myndighet tillater det, gjennomgå en behandling, f.eks. tørking eller gjæring, som 

sikrer at fôret til kjæledyr ikke medfører en uakseptabel risiko for folkehelsen og dyrehelsen,  
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v) når det gjelder animalske biprodukter nevnt i artikkel 10 bokstav l) og m) i forordning (EF) nr. 1069/2009 

og animalske biprodukter som framstilles av vanndyr, virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i 

vann, og dersom vedkommende myndigheter tillater det, gjennomgå en behandling som sikrer at fôret til 

kjæledyr ikke medfører en uakseptabel risiko for folkehelsen og dyrehelsen. 

 Etter framstillingen skal det tas nødvendige forholdsregler for å unngå at det bearbeidede fôret til kjæledyr 

kontamineres. 

 Det bearbeidede fôret til kjæledyr skal pakkes i ny emballasje. 

4.  Tyggesaker skal gjennomgå en behandling som er tilstrekkelig til å ødelegge sykdomsframkallende organismer, 

herunder salmonella. 

 Etter denne behandlingen skal det tas nødvendige forholdsregler for å unngå at tyggesakene kontamineres. 

 Tyggesakene skal pakkes i ny emballasje. 

5.  Det skal tas stikkprøver av tyggesaker og av bearbeidet fôr til kjæledyr, unntatt boksefôr til kjæledyr og unntatt 

bearbeidet fôr til kjæledyr som er behandlet i samsvar med nr. 3 bokstav b) v), under framstilling og/eller lagring 

(før avsendelse) for å kontrollere at følgende krav er oppfylt: 

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

 Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g 

 der: 

n = antall prøver som skal undersøkes, 

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

prøver ikke overstiger m, 

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

prøver er lik eller høyere enn M, og 

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

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

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

kontrollere at følgende krav oppfylles: 

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

 Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5 000 i 1 g 

 der: 

n = antall prøver som skal undersøkes, 

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

prøver ikke overstiger m, 

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

prøver er lik eller høyere enn M, og 

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

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

7.  Sluttpunkt for bearbeidet fôr til kjæledyr og tyggesaker 

 Følgende kan bringes i omsetning uten restriksjoner i henhold til denne forordning:  



Nr. 57/126 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

a)  bearbeidet fôr til kjæledyr 

i) som er framstilt og emballert i Unionen i samsvar med nr. 3 og som det er tatt prøver av i samsvar med 

nr. 5, eller 

ii) som har gjennomgått veterinærkontroller i samsvar med direktiv 97/78/EF på en grensekontrollstasjon, 

b)  tyggesaker 

i) som er framstilt og emballert i Unionen i samsvar med nr. 4 og som det er tatt prøver av i samsvar med 

nr. 5, eller 

ii) som har gjennomgått veterinærkontroller i samsvar med direktiv 97/78/EF på en grensekontrollstasjon. 

KAPITTEL III 

Særlige krav til animalske smaksforsterkere til framstilling av fôr til kjæledyr 

1.  Driftsansvarlige kan bruke bare animalske biprodukter som kan brukes som råstoff til bearbeidet fôr til kjæledyr 

og tyggesaker i henhold til kapittel II nr. 2 til framstilling av flytende eller dehydrerte avledede produkter som 

brukes til å forsterke smaksverdien av fôr til kjæledyr. 

2.  Animalske smaksforsterkere skal ha gjennomgått en behandlingsmetode og parametrer som sikrer at produktene 

oppfyller de mikrobiologiske kravene fastsatt i kapittel II nr. 5 i dette vedlegg. Etter behandlingen skal det tas 

nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering av produktet. 

3.  Sluttproduktet skal 

a)  være pakket i ny eller sterilisert emballasje, eller 

b)  transporteres i bulkcontainere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert. 

KAPITTEL IV 

Særlige krav til blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien 

Omsetning av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien for andre formål enn fôring, skal oppfylle følgende 

vilkår: 

1.  Blod kan bringes i omsetning for slike formål, forutsatt at det er samlet inn 

a)  fra dyr av hestefamilien som 

i) ved inspeksjon på datoen for innsamling av blod ikke viser kliniske tegn på noen av de meldepliktige 

sykdommene oppført i vedlegg I til direktiv 2009/156/EF, og på hesteinfluensa, piroplasmose hos hest, 

rhinopneumonitt hos hest og virusarteritt hos hest som er oppført i artikkel 1.2.3. nr. 4 i 2010-utgaven av 

OIEs helseregelverk for landdyr, 

ii) i minst 30 dager før og under innsamlingen av blod er blitt holdt på driftsenheter under tilsyn av 

veterinær, og som ikke omfattes av et forbud i henhold til artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF eller 

restriksjoner i henhold til artikkel 5 i samme direktiv, 

iii) i tidsrommene fastsatt i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF ikke hadde noen kontakt med dyr av 

hestefamilien fra driftsenheter som var underlagt et forbud av dyrehelsemessige grunner i henhold til 

samme artikkel, og som i et tidsrom på minst 40 dager før innsamlingen av blod ikke var i kontakt med 

dyr av hestefamilien fra en medlemsstat eller en tredjestat som ikke anses som fri for afrikansk hestepest i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav a) og b) i nevnte direktiv,  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/127 

 

b)  under tilsyn av veterinær enten 

i) på slakterier som er registrert eller godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, eller 

ii) i godkjente anlegg som er utstyrt med et veterinært godkjenningsnummer og under tilsyn av vedkommende 

myndighet med henblikk på innsamling av blod fra dyr av hestefamilien til framstilling av blodprodukter som 

brukes til andre formål enn fôring. 

2.  Blodprodukter kan bringes i omsetning for slike formål, forutsatt at 

a)  alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av blodproduktene med sykdomsframkallende 

stoffer ved framstilling, håndtering og emballering, 

b)  blodproduktene er framstilt av blod som 

i) enten oppfyller vilkårene i nr. 1 bokstav a), eller 

ii) har gjennomgått minst én av følgende behandlinger, etterfulgt av en effektivitetskontroll, for inaktivering 

av eventuelle sykdomsframkallende stoffer som kan føre til afrikansk hestepest, encefalomyelitt hos hest, 

av alle former, også venezuelansk encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt 

og snive (Burkholderia mallei): 

— varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer, 

— bestråling med 25 kGy gammastråler, 

— endring av pH til en pH på 5 i to timer, 

— varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C. 

3.  Blod og blodprodukter fra dyr av helsefamilien skal emballeres i forseglede, tette beholdere som, når det gjelder 

blod fra dyr av hestefamilien, er merket med godkjenningsnummeret til slakteriet eller innsamlingsvirksomhetens 

nevnt i nr. 1 bokstav b). 

KAPITTEL V 

Særskilte krav til huder og skinn av hovdyr og avledede produkter 

A.  Virksomheter og anlegg 

 Vedkommende myndighet kan tillate at anlegg som håndterer huder og skinn, herunder kalkbehandlede huder, for 

å levere materiale fra renskjæring og spalting av slike huder og skinn til framstilling av gelatin som skal brukes til 

fôr, organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, forutsatt at 

a)  anlegget har lagerrom med harde gulv og glatte vegger som er lette å rengjøre og desinfisere, og de skal når 

det er hensiktsmessig være utstyrt med kjøleinnretninger, 

b)  lagerrommene holdes tilstrekkelig rene og i god stand, slik at de ikke er en kilde til kontaminering av 

råstoffene, 

c)  dersom råstoff som ikke oppfyller kravene i dette kapittel, lagres og/eller bearbeides i disse lokalene, skal det 

ved mottak, lagring, bearbeiding og forsendelse holdes atskilt fra råstoff som oppfyller kravene i dette 

kapittel, 

d)  når det gjelder materiale fra renskjæring og spalting av kalkbehandlede huder, gjennomgår materiale fra 

renskjæring og spalting en behandling som sikrer at det ikke gjenstår noen risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen når de brukes til framstilling av 

i) gelatin som skal brukes som fôr, eller 

ii) organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler.  
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B.  Omsetning av animalske biprodukter og avledede produkter 

1.  Ubehandlede huder og skinn kan bringes i omsetning dersom de oppfyller de hygienekravene som gjelder for 

ferskt kjøtt i henhold til direktiv 2002/99/EF. 

2.  Behandlede huder og skinn kan bringes i omsetning, forutsatt at 

a)  de ikke har vært i kontakt med andre animalske produkter eller levende dyr som kan innebære en risiko 

for spredning av en alvorlig smittsom sykdom, 

b)  handelsdokumentet i vedlegg VIII kapittel III inneholder en erklæring om at alle forholdsregler er tatt for 

å unngå kontaminering fra sykdomsframkallende stoffer. 

C.  Sluttpunkt for huder og skinn 

1.  Huder og skinn fra hovdyr som ifølge en beslutning fra en driftsansvarlig er beregnet på andre formål enn 

konsum, og som oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 853/2004 for råstoffer til gelatin eller kollagen 

beregnet på bruk i næringsmidler, kan bringes i omsetning uten restriksjoner i henhold til denne forordning. 

2.  Følgende typer behandlede huder og skinn kan bringes i omsetning uten restriksjoner i henhold til denne 

forordning: 

a)  huder og skinn som har gjennomgått en fullstendig garvingsprosess, 

b) huder og skinn i tilstanden «wet blue», 

c) huder og skinn i tilstanden «pickled pelts», 

d)  huder og skinn i tilstanden «limed hides» (behandlet med kalk og i en saltlake med en pH-verdi på 12-13 

i minst åtte timer). 

3.  Som unntak fra bokstav C nr. 2 kan vedkommende myndighet kreve at forsendelser av behandlede huder og 

skinn nevnt i nr. 2 bokstav c) og d) skal følges av et handelsdokument i samsvar med modellen i vedlegg VIII 

kapittel III nr. 6, når de leveres til virksomheter eller anlegg som framstiller fôr til kjæledyr, organisk gjødsel 

eller jordforbedringsmidler eller omdanner slikt materiale til biogass. 

KAPITTEL VI 

Særlige krav til jakttrofeer og andre preparater fra dyr 

A.  Bestemmelsene i dette kapittel berører ikke tiltak for vern av ville dyr vedtatt i henhold til forordning (EF) 

nr. 338/97. 

B.  Anvendelse av sikre kilder 

 Jakttrofeer og andre preparater fra dyr kan, dersom de animalske biproduktene før prepareringen har gjennomgått 

en behandling eller framlegges i en tilstand som ikke innebærer noen helserisiko, bringes i omsetning, forutsatt at 

de kommer fra 

a)  andre arter enn hovdyr, fugler og dyr av klassen Insecta eller Arachnida, og 

b)  dyr med opprinnelse i et område som ikke er underlagt restriksjoner på grunn av forekomst av alvorlige 

smittsomme sykdommer som dyr av de aktuelle artene er mottakelige for. 

C.  Sikker behandling 

1.  Jakttrofeer eller andre preparater fra dyr kan, dersom de animalske biproduktene før prepareringen har 

gjennomgått en behandling eller framlegges i en tilstand som ikke innebærer noen helserisiko, bringes i 

omsetning, forutsatt at de 

a)  kommer fra hovdyr eller fugler som har gjennomgått fullstendig taksidermisk behandling for at de skal 

kunne konserveres ved omgivelsestemperatur, 

b)  er monterte hovdyr eller fugler eller monterte deler av slike dyr,  
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c)  har gjennomgått anatomisk preparering, for eksempel plastinering, eller 

d)  er dyr av klassen Insecta eller Arachnida som har gjennomgått en behandling, for eksempel tørking, for å 

hindre spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr. 

2.  Jakttrofeer eller andre preparater, unntatt de som er nevnt i bokstav B) og bokstav C nr. 1, fra dyr som 

kommer fra et område som er omfattet av restriksjoner som følge av forekomst av alvorlige smittsomme 

sykdommer som dyr av den berørte art er mottakelige for, kan bringes i omsetning, forutsatt at 

a)  når det gjelder jakttrofeer eller andre preparater som består utelukkende av bein, horn, hover/klover, klør, 

gevir eller tenner: 

i) de har ligget i kokende vann i et hensiktsmessig tidsrom for å sikre at alle andre materialer enn bein, 

horn, hover/klover, klør, gevir eller tenner er fjernet, 

ii) de er blitt desinfisert med et produkt som er godkjent av vedkommende myndighet, særlig med 

hydrogenperoksid for deler som består av bein, 

iii) umiddelbart etter behandlingen og uten å komme i kontakt med andre produkter av animalsk 

opprinnelse som kan kontaminere dem, har de blitt pakket hver for seg i gjennomsiktig og lukket 

emballasje for å unngå enhver senere kontaminering, og 

iv) de følges av et hygienesertifikat som attesterer at vilkårene i punkt i)'-iii) er oppfylt, 

b)  når det gjelder jakttrofeer eller andre preparater som består utelukkende av huder eller skinn: 

i) de har blitt 

— tørket, 

— tørrsaltet eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse, eller 

— konservert på annen måte enn ved garving, 

ii) umiddelbart etter behandlingen og uten å komme i kontakt med andre produkter av animalsk 

opprinnelse som kan kontaminere dem, har de blitt pakket hver for seg i gjennomsiktig og lukket 

emballasje for å unngå enhver senere kontaminering, og 

iii) de følges av et handelsdokument eller et hygienesertifikat som attesterer at vilkårene i punkt i) og ii) 

er oppfylt. 

KAPITTEL VII 

Særlige krav til ull, hår, grisebust, fjør, deler av fjør og dun 

A.  Råstoff 

1.  Ubehandlet ull, ubehandlet hår, ubehandlede grisebust og ubehandlede fjør, deler av fjør og dun skal være 

kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav b) iii)-v) og artikkel 10 bokstav h) og n) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

 De skal være tørre og forsvarlig pakket. 

 Når det gjelder ubehandlede fjør, deler av fjør og dun som sendes direkte fra slakteriet til bearbeidingsanlegget, 

kan imidlertid vedkommende myndighet tillate unntak fra kravet om at materialet skal være tørt når det 

transporteres på deres territorium, forutsatt at 

a)  alle nødvendige tiltak er truffet for å unngå eventuell sykdomsspredning, 

b)  transporten finner sted i vanntette beholdere og/eller kjøretøyer som skal rengjøres og desinfiseres 

umiddelbart etter hver bruk.  
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2.  Forflytning av grisebust fra regioner der afrikansk svinepest er endemisk, skal forbys, med unntak av 

grisebust som 

a)  er kokt, farget eller bleket, eller 

b)  har gjennomgått en annen form for behandling som garanterer at sykdomsframkallende stoffer drepes, 

forutsatt at bevis for dette kan framlegges i form av et sertifikat utstedt av den ansvarlige veterinæren på 

opprinnelsesstedet. Fabrikkvask kan ikke anses som en behandlingsform i denne bestemmelse. 

3.  Bestemmelsene i nr. 1 får ikke anvendelse for prydfjør eller andre fjør 

a)  som reisende har med for privat bruk, eller 

b)  i forsendelser til privatpersoner i ikke-kommersielle sammenhenger. 

B.  Sluttpunkt for ull og hår 

 Fabrikkvasket ull og hår, og ull og hår som er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel 

risiko gjenstår, kan bringes i omsetning uten restriksjoner i henhold til denne forordning. 

 Medlemsstatene kan tillate omsetning av ubehandlet ull og hår fra driftsenheter eller fra virksomheter eller anlegg 

som er blitt registrert i samsvar med artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller godkjent i samsvar med 

artikkel 24 nr. 1 bokstav i) i samme forordning, på deres territorium uten restriksjoner i henhold til denne 

forordning, dersom de finner det godtgjort at ullen og håret ikke innebærer en uakseptabel risiko for folkehelsen 

og dyrehelsen. 

C.  Sluttpunkt for fjør og dun 

 Fjør, deler av fjør og dun som har blitt fabrikkvasket og behandlet med varm damp ved 100 °C i minst 30 minutter, 

kan bringes i omsetning uten restriksjoner i henhold til denne forordning. 

KAPITTEL VIII 

Særlige krav til pels 

Sluttpunkt 

Pels som har blitt tørket ved en omgivelsestemperatur på 18 °C i to dager ved en luftfuktighet på 55 %, kan bringes i 

omsetning uten restriksjoner i henhold til denne forordning. 

KAPITTEL IX 

Særlige krav til biprodukter av biavl 

Biprodukter av biavl som er beregnet utelukkende på bruk i biavl, skal 

1.  ikke komme fra et område som er underlagt forbud i forbindelse med utbrudd av 

a)  lukket yngelråte (Paenibacillus larvae larvae), med mindre vedkommende myndighet har vurdert faren som 

ubetydelig, og har utstedt en særskilt godkjenning bare til bruk i den nevnte medlemsstaten, og har truffet alle 

nødvendige tiltak for å unngå enhver spredning av sykdommen, 

b)  akarinose (Acarapis woodi (Rennie)), med mindre bestemmelsesområdet har mottatt tilleggsgarantier i 

samsvar med artikkel 14 nr. 2 i direktiv 92/65/EØF, 

c)  liten kubebille (Aethina tumida), eller 

d)  Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp), og 

2.  oppfylle kravene fastsatt i artikkel 8 bokstav a) i direktiv 92/65/EØF. 
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KAPITTEL X 

Særlige krav til smeltet fett framstilt av kategori 1- eller 2-materiale for fettbearbeidingsformål 

1.  Smeltet fett framstilt av kategori 1-materiale eller fra kategori 2-materiale som er beregnet for fettbearbeidingsformål, 

skal framstilles med en av bearbeidingsmetodene 1-5 i vedlegg IV kapittel III. 

2.  Smeltet fett fra drøvtyggere skal renses slik at det høyeste innholdet av resterende uløselige urenheter ikke 

overstiger 0,15 vektprosent. 

KAPITTEL XI 

Særlige krav til fettderivater 

1.  Følgende prosesser kan anvendes til framstilling av fettderivater fra smeltet fett fra kategori 2-materiale: 

a)  transesterifisering eller hydrolyse ved minst 200 °C under tilsvarende egnet trykk i 20 minutter (glyserol, 

fettsyrer og estere), 

b)  forsåpning med NaOH 12M (glyserol og såpe) 

i) i et diskontinuerlig system ved 95 °C i tre timer, eller 

ii) i et kontinuerlig system ved 140 °C, 2 bar (2 000 hPa) i åtte minutter, eller 

c)  hydrogenering ved 160 °C, 12 bar (12 000 hPa) i 20 minutter. 

2.  Fettderivater framstilt i samsvar med dette kapittel kan bringes i omsetning bare 

a)  for annen bruk enn i fôr, kosmetikk og legemidler, 

b)  når det gjelder fettderivater fra kategori 1-materiale, dessuten for annen bruk enn i organisk gjødsel og 

jordforbedringsmidler. 

KAPITTEL XII 

Særlige krav til horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter,  

unntatt hov-/klovmel, til framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler 

Omsetningen av horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt  

hov-/klovmel, til framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, skal være underlagt følgende vilkår: 

a)  de må komme fra dyr som 

i) enten er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en kontroll ante mortem, er funnet egnet til å 

slaktes for konsum i samsvar med Unionens regelverk, eller 

ii) ikke har vist kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr gjennom dette produktet, 

b)  de har gjennomgått en varmebehandling i én time med en kjernetemperatur på minst 80 ºC, 

c)  hornene skal være fjernet uten at kraniehulen er åpnet, 

d)  alle forholdsregler skal tas på alle trinn av bearbeidingen, lagringen eller transporten for å unngå krysskontami-

nering, 

e)  de skal være pakket enten i ny emballasje eller nye beholdere, eller de skal transporteres i kjøretøyer eller 

bulkcontainere som før lastingen er blitt desinfisert med et produkt godkjent av vedkommende myndighet, 

f)  emballasjen eller beholderne skal 

i) angi produkttype (horn, hornprodukter, hover/klover eller hov-/klovprodukter), 

ii) være merket med navn og adresse til den/det godkjente eller registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget. 

 ______  
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VEDLEGG XIV 

IMPORT, EKSPORT OG TRANSITT 

KAPITTEL I 

SÆRLIGE KRAV TIL IMPORT TIL OG TRANSITT GJENNOM UNIONEN AV KATEGORI 3-

MATERIALE OG AVLEDEDE PRODUKTER FOR ANDRE BRUKSFORMÅL I FÔRKJEDEN ENN FÔR 

TIL KJÆLEDYR ELLER FÔR TIL PELSDYR 

Avsnitt 1 

Følgende krav skal i henhold til artikkel 41 nr. 1 bokstav a) og nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 gjelde for 

importerte forsendelser av kategori 3-materiale og avledede produkter til andre bruksformål i fôrkjeden enn fôr til 

kjæledyr eller fôr til pelsdyr, og for forsendelser av slikt materiale og slike produkter i transitt: 

a)  de skal bestå av eller være framstilt av kategori 3-materiale oppført i kolonnen «råstoffer» i tabell 1, 

b)  de skal oppfylle vilkårene for import og transitt i kolonnen «vilkår for import og transitt» i tabell 1, 

c)  de skal komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat oppført i kolonnen «liste over tredjestater» i tabell 1, og 

d)  de skal under transporten til det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted, følges av 

hygienesertifikatet nevnt i kolonnen «sertifikater/dokumentmodeller» i tabell 1, eller 

e)  de skal framvises på det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted, sammen med et dokument 

som tilsvarer modellen nevnt i kolonnen «sertifikater/dokumentmodeller» i tabell 1.  



   

 

2
7

.8
.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. 5

7
/1

3
3
 

 

Tabell 1 

Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

1 Bearbeidet animalsk 

protein 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), b), d)-f) og 

h)-m). 

a)  Det bearbeidede animalske proteinet skal være 

framstilt i samsvar med vedlegg X kapittel II 

avsnitt 1, og 

b)  det bearbeidede animalske proteinet skal oppfylle 

tilleggskravene i avsnitt 2 i dette kapittel. 

a)  Når det gjelder bearbeidede animalske proteiner 

unntatt fiskemel: 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010. 

b)  Når det gjelder fiskemel: 

Tredjestater som er oppført i vedlegg II til vedtak 

2006/766/EF. 

Vedlegg XV kapittel 1. 

2 Blodprodukter til 

fôrmidler 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a) og bokstav b) i). 

Blodproduktene skal være framstilt i samsvar med 

vedlegg X kapittel II avsnitt 2. 

a)  Når det gjelder blodprodukter fra hovdyr: 

Tredjestater eller deler av tredjestater som er 

oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010, som import av alle kategorier ferskt 

kjøtt fra tilsvarende arter er tillatt fra. 

b)  Når det gjelder blodprodukter fra andre arter: 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010. 

Vedlegg XV kapittel 4 

bokstav B. 

3 Smeltet fett og 

fiskeolje 

a)  Når det gjelder smeltet fett unntatt 

fiskeolje: Kategori 3-materiale 

nevnt i artikkel 10 bokstav a), b) 

og d)-k). 

b)  Når det gjelder fiskeolje: Kategori 

3-materiale nevnt i artikkel 10 

bokstav e), f), i) og j). 

a)  Det smeltede fettet og fiskeoljen skal være framstilt 

i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 3, og 

b)  Det smeltede fettet skal oppfylle tilleggskravene i 

avsnitt 3 i dette kapittel. 

a)  Når det gjelder smeltet fett unntatt fiskeolje: 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010. 

b)  Når det gjelder fiskeolje: 

Tredjestater som er oppført i vedlegg II til vedtak 

2006/766/EF. 

a)  Når det gjelder smeltet fett 

unntatt fiskeolje: 

Vedlegg XV kapittel 10 

bokstav A. 

b)  Når det gjelder fiskeolje: 

Vedlegg XV kapittel 9. 
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Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

4 Melk, melkebaserte 

produkter og 

produkter framstilt 

av melk, råmelk og 

råmelksprodukter 

a)  Melk og melkebaserte produkter: 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav e), f) og h). 

b)  Råmelk og råmelksprodukter 

Kategori 3-materiale fra levende 

dyr som ikke som ikke har vist 

noen kliniske tegn på sykdommer 

som kan overføres til mennesker 

eller dyr gjennom råmelk. 

Melk, melkebaserte produkter, råmelk og råmelks-

produkter skal oppfylle kravene i avsnitt 4 i dette 

kapittel. 

a)  Når det gjelder melk og melkebaserte produkter: 

Godkjente tredjestater som er oppført i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 605/2010. 

b)  Når det gjelder råmelk og råmelksprodukter: 

Tredjestater som er oppført i kolonne A i vedlegg I 

til forordning (EU) nr. 605/2010. 

a)  Når det gjelder melk, 

melkebaserte produkter og 

produkter framstilt av 

melk: 

Vedlegg XV kapittel 2 

bokstav A. 

b)  Når det gjelder råmelk og 

råmelksprodukter: 

Vedlegg XV kapittel 2 

bokstav B. 

5 Gelatin og 

hydrolysert protein 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), b), e)-g), i) 

og j), og, når det gjelder hydrolysert 

protein: Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav d), h) og k). 

Gelatinen og det hydrolyserte proteinet skal være 

framstilt i samsvar med vedlegg X kapittel II avsnitt 5. 

a)  Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

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

tredjestater: 

(KR) Sør-Korea 

(MY) Malaysia 

(PK) Pakistan 

(TW) Taiwan. 

b)  Når det gjelder gelatin og hydrolyserte proteiner fra 

fisk: 

Tredjestater som er oppført i vedlegg II til vedtak 

2006/766/EF. 

a)  Når det gjelder gelatin: 

Vedlegg XV kapittel 11. 

b)  Når det gjelder hydrolysert 

protein: 

Vedlegg XV kapittel 12. 

6 Dikalsiumfosfat Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), b) og d)-k). 

Dikalsiumfosfatet skal være framstilt i samsvar med 

vedlegg X kapittel II avsnitt 6. 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

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

tredjestater: 

(KR) Sør-Korea 

(MY) Malaysia 

(PK) Pakistan 

(TW) Taiwan. 

Vedlegg XV kapittel 12. 
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Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

7 Trikalsiumfosfat Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), b), d)-i) og k). 

Trikalsiumfosfatet skal være framstilt i samsvar med 

vedlegg X kapittel II avsnitt 7. 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

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

tredjestater: 

(KR) Sør-Korea 

(MY) Malaysia 

(PK) Pakistan 

(TW) Taiwan. 

Vedlegg XV kapittel 12. 

8 Kollagen Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), b), e)-g), i) 

og j). 

Kollagenet skal være framstilt i samsvar med vedlegg X 

kapittel II avsnitt 8. 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

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

tredjestater: 

(KR) Sør-Korea 

(MY) Malaysia 

(PK) Pakistan 

(TW) Taiwan. 

Vedlegg XV kapittel 11. 

9 Eggprodukter Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav e), f) og k) ii). 

Eggproduktene skal være framstilt i samsvar med 

vedlegg X kapittel II avsnitt 9. 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, og tredjestater eller deler 

av tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av 

ferskt fjørfekjøtt, egg og eggprodukter som er oppført i 

del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008. 

Vedlegg XV kapittel 15. 
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Avsnitt 2 

Import av bearbeidet animalsk protein 

Følgende krav skal gjelde for import av bearbeidet animalsk protein: 

1.  Før forsendelser kan frigis for fri omsetning i Unionen, skal vedkommende myndighet ved import av bearbeidet 

animalsk protein ta stikkprøver av importerte forsendelser ved grensekontrollstasjonen for å sikre at de 

alminnelige kravene i vedlegg X kapittel I oppfylles. 

 Vedkommende myndighet skal 

a)  ta prøver av alle forsendelser som transporteres i bulk, 

b)  foreta stikkprøvekontroll av forsendelser av produkter som er emballert på opprinnelsesproduksjonsanlegget. 

2.  Som unntak fra nr. 1 gjelder at dersom seks etterfølgende prøver av bulkforsendelser med opprinnelse i en 

tredjestat har vært negative, kan vedkommende myndighet for grensekontrollstasjonen foreta stikkprøvekontroll 

av senere bulkforsendelser fra den tredjestaten. 

 Dersom én av disse stikkprøvene er positive, skal vedkommende myndighet som foretar stikkprøvekontrollen, 

underrette vedkommende myndighet i opprinnelsestredjestaten, slik at den kan treffe egnede tiltak for å rette opp 

situasjonen. 

 Vedkommende myndighet i opprinnelsestredjestaten skal gjøre vedkommende myndighet som foretar 

stikkprøvekontroller, oppmerksom på disse tiltakene. 

 Dersom det påvises enda en positiv prøve fra samme kilde, skal vedkommende myndighet for grensekontrollstasjonen 

ta prøver av alle forsendelser fra denne kilden til seks etterfølgende prøver igjen er negative. 

3.  Vedkommende myndigheter skal oppbevare resultatene fra prøvetakingen av alle forsendelser som er kontrollert, i 

minst tre år. 

4.  Dersom det påvises salmonella i en forsendelse som importeres til Unionen, eller forsendelsen ikke oppfyller de 

mikrobiologiske kravene til enterobacteriaceae i vedlegg X kapittel I, skal den enten 

a)  behandles etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 17 nr. 2 bokstav a) i direktiv 97/78/EF, eller 

b)  bearbeides på nytt i et bearbeidingsanlegg eller dekontamineres ved hjelp av en behandling som er godkjent 

av vedkommende myndighet. Forsendelsen skal ikke frigis før den er behandlet og undersøkt for salmonella 

eller enterobacteriaceae, om nødvendig, av vedkommende myndighet i samsvar med vedlegg X kapittel I med 

negativt resultat. 

Avsnitt 3 

Import av smeltet fett 

Følgende krav skal gjelde for import av smeltet fett: 

Smeltet fett skal 

a)  være helt eller delvis framstilt av råstoff fra svin og komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som har 

vært fri for munn- og klovsyke de siste 24 månedene og fri for klassisk svinepest og afrikansk svinepest de 

siste 12 månedene, 

b)  være helt eller delvis framstilt av råstoff fra fjørfe og komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som har 

vært fri for Newcastle disease og aviær influensa de siste seks månedene, 

c)  være helt eller delvis framstilt av råstoff fra drøvtyggere og komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat 

som har vært fri for munn- og klovsyke de siste 24 månedene og fri for kvegpest de siste tolv månedene, eller  
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d)  dersom det har forekommet utbrudd av en av sykdommene nevnt i bokstav a)-c) i det relevante tidsrommet som er 

nevnt i disse bokstavene, ha gjennomgått en av følgende varmebehandlinger: 

i) ved minst 70 °C i minst 30 minutter, eller 

ii) ved minst 90 °C i minst 15 minutter. 

 Nærmere opplysninger om de kritiske kontrollpunktene skal registreres og oppbevares av den driftsansvarlige slik 

at eieren, den driftsansvarlige eller vedkommendes representant og, om nødvendig vedkommende myndighet kan 

kontrollere driften av anlegget; de registrerte opplysningene skal omfatte partikkelstørrelse, kritisk temperatur og 

eventuelt absolutt tid, trykkprofil, tilførselshastighet for råstoff og resirkuleringsrate for fett. 

Avsnitt 4 

Import av melk, melkebaserte produkter, produkter framstilt av melk, råmelk og råmelksprodukter 

A.  Følgende krav skal gjelde for import av melk, melkebaserte produkter, produkter avledet av melk, råmelk og 

råmelksprodukter: 

1.  Melk, melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk skal 

a)  ha gjennomgått minst en av behandlingene i vedlegg X kapittel II avsnitt 4 del I bokstav B nr. 1.1, 1.2, 

1.3 og nr. 1.4 bokstav a), 

b)  oppfylle vilkårene i vedlegg X kapittel II avsnitt 4 del I bokstav B nr. 2 og 4, og når det gjelder myse, 

nr. 3. 

2.  Som unntak fra vedlegg X kapittel II avsnitt 4 del I bokstav B nr. 1.4 kan melk, melkebaserte produkter og 

produkter framstilt av melk importeres fra godkjente tredjestater oppført i kolonne A i vedlegg I til forordning 

(EU) nr. 605/2010, forutsatt at melken, de melkebaserte produktene eller produktene som er framstilt av melk, 

har gjennomgått én enkelt HTST-behandling og 

a)  tidligst er avsendt 21 dager etter framstillingen, og det i dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av 

munn- og klovsyke i avsendertredjestaten, eller 

b)  er blitt forevist ved en grensekontrollstasjon på et innførselssted til Unionen tidligst 21 dager etter 

framstillingen, og at det i løpet av dette tidsrommet ikke er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i 

avsendertredjestaten. 

B.  Følgende krav skal gjelde for import av råmelk og råmelksprodukter: 

1.  Materialet skal ha gjennomgått én enkelt HTST-behandling og 

a)  tidligst være avsendt 21 dager etter framstillingen, og det skal i dette tidsrommet ikke være påvist noen 

tilfeller av munn- og klovsyke i avsendertredjestaten, eller 

b)  ha blitt forevist ved en grensekontrollstasjon på et innførselssted til Unionen tidligst 21 dager etter 

framstillingen, og det skal i løpet av dette tidsrommet ikke være påvist noen tilfeller av munn- og 

klovsyke i avsendertredjestaten. 

2.  Materialet skal komme fra storfe som har gjennomgått regelmessig veterinærkontroll for å sikre at de kommer 

fra driftsenheter der alle storfebesetninger 

a)  enten er offisielt anerkjent som tuberkulosefrie og offisielt brucellosefrie i henhold til artikkel 2 nr. 2 

bokstav d) og f) i direktiv 64/432/EØF eller ikke omfattes av restriksjoner i henhold til nasjonal 

lovgivning i opprinnelsestredjestaten om råmelk med hensyn til utryddelse av tuberkulose og brucellose, 

og 

b)  enten er offisielt anerkjent som frie fra enzootisk bovin leukose i henhold til artikkel 2 nr. 2 bokstav j) i 

direktiv 64/432/EØF eller omfattes av en offentlig ordning for kontroll av enzootisk bovin leukose, og 

det er ikke påvist tegn på denne sykdommen i besetningen de siste to år, verken i kliniske undersøkelser 

eller i laboratorieundersøkelser. 

3.  Etter bearbeidingen skal alle nødvendige forholdsregler være tatt for å unngå kontaminering av råmelken eller 

råmelksproduktene. 
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4.  Sluttproduktet skal merkes med angivelse av at det inneholder kategori 3-materiale og ikke er beregnet på 

konsum, og det skal 

a)  være pakket i nye beholdere, eller 

b)  transporteres i bulkcontainere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før bruk. 

KAPITTEL II 

SÆRLIGE KRAV TIL IMPORT TIL OG TRANSITT GJENNOM UNIONEN AV ANIMALSKE 

PRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER FOR BRUK UTENFOR FÔRKJEDEN FOR ANDRE 

PRODUKSJONSDYR ENN PELSDYR 

Avsnitt 1 

Særlige krav 

I henhold til artikkel 41 nr. 1 bokstav a), artikkel 41 nr. 2 bokstav c) og artikkel 41 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 skal følgende krav gjelde for importerte forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter til 

bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, og for forsendelser av slike produkter i transitt: 

a)  de skal bestå av eller være framstilt av animalske biprodukter oppført i kolonnen «råstoffer» i tabell 2, 

b)  de skal oppfylle vilkårene for import og transitt i kolonnen «vilkår for import og transitt» i tabell 2, 

c)  de skal komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat oppført i kolonnen «liste over tredjestater» i tabell 2, 

og 

d)  de skal under transporten til det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted, følges av 

hygienesertifikatet eller eventuelt et annet dokument oppført i kolonnen «sertifikater/dokumentmodeller» i 

tabell 2, eller 

e)  de skal framvises på det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted, sammen med et 

dokument som tilsvarer modellen nevnt i kolonnen «sertifikater/dokumentmodeller» i tabell 2. 
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Tabell 2 

Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

1 Bearbeidet 

husdyrgjødsel, 

produkter framstilt 

av bearbeidet hus-

dyrgjødsel og guano 

fra flaggermus 

Kategori 2-materiale nevnt i 

artikkel 9) bokstav a). 

Den bearbeidede husdyrgjødselen, produktene som er 

framstilt av bearbeidet husdyrgjødsel, og guanoen fra 

flaggermus skal være framstilt i samsvar med 

vedlegg XI kapittel I avsnitt 2. 

Tredjestater oppført i 

a)  del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 

b)  vedlegg I til kommisjonsvedtak 2004/211/EF, eller 

c)  del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008. 

Vedlegg XV kapittel 17. 

2 Blodprodukter, 

unntatt fra dyr av 

hestefamilien, til 

framstilling av 

avledede produkter 

som er beregnet på 

bruk utenfor 

fôrkjeden for 

produksjonsdyr 

Kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 

bokstav c) og d) og kategori 3-

materiale nevnt i artikkel 10 

bokstav a), b), d) og h). 

Blodproduktene skal være framstilt i samsvar med 

avsnitt 2. 

Følgende tredjestater 

a)  Når det gjelder ubehandlede blodprodukter fra 

hovdyr: 

 Tredjestater eller deler av tredjestater som er 

oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010, som import av ferskt kjøtt fra alle 

arter av tamhovdyr er tillatt fra, men bare i det 

tidsrommet som er angitt i kolonne 7 og 8 i nevnte 

del. 

 Japan. 

b)  Når det gjelder ubehandlede blodprodukter fra 

fjørfe og andre fuglearter: 

 Tredjestater eller deler av tredjestater som er 

oppført i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 798/2008. 

 Japan. 

c)  Når det gjelder ubehandlede blodprodukter fra 

andre dyr: 

 Tredjestater oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, i del 1 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 798/2008 eller i del 1 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

 Japan. 

a)  Når det gjelder ubehandlede 

blodprodukter: 

 Vedlegg XV kapittel 4 

bokstav C. 

b)  Når det gjelder behandlede 

blodprodukter: 

 Vedlegg XV kapittel 4 

bokstav D. 
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Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

    d)  Når det gjelder behandlede blodprodukter fra alle 

arter: 

 Tredjestater oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, i del 1 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 798/2008 eller i del 1 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009. 

 Japan. 

 

3 Blod og blod-

produkter fra dyr av 

hestefamilien 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), b), d) og h). 

Blodet og blodproduktene skal oppfylle kravene i 

avsnitt 3. 

Følgende tredjestater 

a)  Når det gjelder blod som er innsamlet i samsvar 

med vedlegg XIII kapittel IV nr. 1, eller dersom 

blodproduktene er framstilt i samsvar med nr. 2 

bokstav b) i) i nevnte kapittel: 

 Tredjestater eller deler av tredjestater oppført i 

vedlegg I til vedtak 2004/211/EF, som import er 

tillatt fra av dyr av hestefamilien til avl og 

produksjon. 

b)  Når det gjelder blodprodukter som er behandlet i 

samsvar med vedlegg XIII kapittel IV nr. 2 

bokstav b) ii): 

 Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, som medlemsstatene 

tillater import fra av ferskt kjøtt fra tamdyr av 

hestefamilien. 

Vedlegg XV kapittel 4 bokstav A. 

4 Ferske eller kjølte 

huder og skinn fra 

hovdyr 

Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 

10 bokstav a) og bokstav b) iii). 

Hudene og skinnene skal oppfylle kravene i avsnitt 4 

nr. 1 og 4. 

Hudene og skinnene kommer fra en tredjestat eller, ved 

regionalisering i henhold til Unionens regelverk, en del 

av en tredjestat som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, og som medlemsstatene 

tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme dyreart. 

Vedlegg XV kapittel 5 bokstav A. 
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Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

5 Behandlede huder 

og skinn fra hovdyr 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), bokstav b) i) 

og iii) og bokstav n). 

Hudene og skinnene skal oppfylle kravene i avsnitt 4 

nr. 2-4. 

a)  Når det gjelder behandlede huder og skinn av 

hovdyr: 

a) Tredjestater eller deler av tredjestater som er oppført 

i del 1 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 206/2010. 

b)  Når det gjelder behandlede huder og skinn fra 

drøvtyggere som skal sendes til Den europeiske 

union, og som før import har vært isolert i 21 dager 

eller vil være under transport i 21 dager uten 

avbrudd: 

a) Alle tredjestater. 

a)  Når det gjelder behandlede 

huder og skinn av hovdyr, 

unntatt slike som oppfyller 

kravene i avsnitt 4 nr. 2: 

 Vedlegg XV kapittel 5 

bokstav B. 

b)  Når det gjelder behandlede 

huder og skinn fra 

drøvtyggere og fra dyr av 

hestefamilien som skal 

sendes til Den europeiske 

union, og som før import har 

vært isolert i 21 dager eller 

vil være under transport 

i 21 dager uten avbrudd: 

 Den offisielle erklæringen i 

vedlegg XV kapittel 5 

bokstav C. 

c)  Når det gjelder behandlede 

huder og skinn av hovdyr 

som oppfyller kravene i 

avsnitt 4 nr. 2: 

 Ingen krav om hygiene-

sertifikat. 
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Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

6 Jakttrofeer og andre 

preparater fra dyr 

Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 

bokstav f) fra ville dyr som ikke er 

mistenkt for å være angrepet av 

sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, og kategori 3-

materiale nevnt i artikkel 10 

bokstav a), bokstav b) i), iii) og v) og 

bokstav n). 

Jakttrofeene og de andre preparatene skal oppfylle 

kravene i avsnitt 5. 

a)  Når det gjelder jakttrofeer og andre preparater i 

henhold til avsnitt 5 nr. 2: 

 Alle tredjestater. 

b)  Når det gjelder jakttrofeer og andre preparater i 

henhold til avsnitt 5 nr. 3: 

i)  Jakttrofeer fra fugler: 

 Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 798/2008, som medlems-

statene tillater import fra av ferskt fjørfekjøtt, og 

følgende land: 

 (GL) Grønland 

 (TN) Tunisia. 

ii)  Jakttrofeer fra hovdyr: 

 Tredjestater som er oppført i respektive kolonner 

for ferskt kjøtt fra hovdyr i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, herunder 

eventuelle restriksjoner fastsatt i kolonnen med 

særlige merknader når det gjelder ferskt kjøtt. 

a)  Når det gjelder jakttrofeer i 

henhold til avsnitt 5 nr. 2: 

 Vedlegg XV kapittel 6 

bokstav A. 

b)  Når det gjelder jakttrofeer i 

henhold til avsnitt 5 nr. 3: 

 Vedlegg XV kapittel 6 

bokstav B. 

c)  Når det gjelder jakttrofeer i 

henhold til avsnitt 5 nr. 1: 

Ingen krav om hygienesertifikat. 

7 Grisebust Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 4 

nr. 10) bokstav b) iv). 

Grisebusten skal komme fra dyr som har opprinnelse og 

er slaktet i et slakteri i opprinnelsestredjestaten. 

a)  Når det gjelder ubehandlede grisebust: 

 Tredjestater eller, ved regionalisering, regioner i 

tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, som har vært fri for 

afrikansk svinepest i de siste tolv månedene før 

importdatoen. 

b)  Når det gjelder behandlede grisebust: 

 Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, som eventuelt ikke 

har vært fri for afrikansk svinepest i de siste tolv 

månedene før importdatoen. 

a)  Dersom ingen tilfeller av 

afrikansk svinepest har 

forekommet i løpet av de tolv 

foregående månedene: 

 Vedlegg XV kapittel 7 

bokstav A. 

b)  Dersom ett eller flere tilfeller 

av afrikansk svinepest har 

forekommet i løpet av de tolv 

foregående månedene: 

 Vedlegg XV kapittel 7 

bokstav B. 
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Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

8 Ubehandlet ull og 

hår 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav h) og n). 

Den ubehandlede ullen og det ubehandlede håret skal 

a)  være tørre og forsvarlig emballert, og 

b)  sendes direkte til et anlegg som framstiller 

avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden, eller 

til et anlegg som utfører mellombehandling, på 

vilkår som hindrer spredning av sykdomsfram-

kallende stoffer. 

Alle tredjestater. Det kreves ikke hygienesertifikat 

for import av ubehandlet ull og 

hår. 

9 Behandlede fjør, 

deler av fjør og dun 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav b) v), bokstav h) 

og bokstav n). 

De behandlede fjørene eller delene av fjør skal oppfylle 

kravene i avsnitt 6. 

Alle tredjestater. Det kreves ikke hygienesertifikat 

for import av behandlede fjør, 

deler av fjør og dun. 

10 Biprodukter av biavl Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav e). 

a)  Når det gjelder biprodukter av biavl som er 

beregnet på bruk i biavl, unntatt bivoks i form av 

bikaker: 

i)  Biproduktene av biavl har vært utsatt for en 

temperatur på –12 °C eller lavere i minst 

24 timer, eller 

ii)  når det gjelder bivoks, er materialet bearbeidet 

med en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i 

vedlegg IV kapittel III og raffinert før import. 

b)  Når det gjelder annen bivoks enn bivoks i form av 

bikaker, for andre formål enn fôr til produk-

sjonsdyr, er bivoksen raffinert eller bearbeidet med 

en av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7 i vedlegg IV 

kapittel III før import. 

a)  Når det gjelder biprodukter av biavl som er 

beregnet på bruk i biavl: 

 Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

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

tredjestater: 

 (CM) Kamerun. 

b)  Når det gjelder bivoks for andre formål enn fôr til 

produksjonsdyr: 

 Alle tredjestater. 

a)  Når det gjelder biprodukter 

av biavl som er beregnet på 

bruk i biavl: 

 Vedlegg XV kapittel 13. 

b)  Når det gjelder bivoks for 

andre formål enn fôr til 

produksjonsdyr: 

Et handelsdokument som 

attesterer raffineringen eller 

bearbeidingen. 
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Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

11 Bein og beinproduk-

ter (unntatt 

beinmel), horn og 

hornprodukter 

(unntatt hornmel) og 

hover/klover og 

hov-/klovprodukter 

(unntatt hov-/ 

klovmel) beregnet 

på andre formål enn 

fôrmidler, organisk 

gjødsel og jord-

forbedringsmidler 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), bokstav b) i) 

og iii) og bokstav e) og h). 

Produktene skal oppfylle kravene i avsnitt 7. Alle tredjestater. Produktene skal følges av 

a)  et handelsdokument i 

henhold til avsnitt 7 nr. 2, og 

b)  en erklæring fra importøren i 

samsvar med vedlegg XV 

kapittel 16, utarbeidet på 

minst ett av de offisielle 

språkene i medlemsstaten der 

forsendelsen først ankommer 

Unionen, og på minst ett av 

de offisielle språkene i 

bestemmelsesmedlemsstaten. 

12 Kjæledyr, herunder 

tyggesaker 

a)  Når det gjelder bearbeidet fôr til 

kjæledyr og tyggesaker: 

 Materiale nevnt i artikkel 35 

bokstav a) i) og ii). 

b)  Når det gjelder rått fôr til 

kjæledyr: 

 Materiale nevnt i artikkel 35 

bokstav a) iii). 

Fôret til kjæledyr og tyggesakene skal være framstilt i 

samsvar med vedlegg XIII kapittel II. 

a)  Når det gjelder rått fôr til kjæledyr: 

 Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

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

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

tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og 

der bare ikke-utbeinet kjøtt er tillatt. 

 Når det gjelder fiskemateriale, tredjestater som er 

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

b)  Når det gjelder tyggesaker og annet fôr til kjæledyr 

enn rått fôr: 

 Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende stater: 

 (JP) Japan 

 (EC) Ecuador 

 (LK) Sri Lanka 

 (TW) Taiwan. 

a)  Når det gjelder boksefôr til 

kjæledyr: 

 Vedlegg XV kapittel 3 

bokstav A. 

b)  Når det gjelder annet 

bearbeidet fôr til kjæledyr 

enn boksefôr: 

 Vedlegg XV kapittel 3 

bokstav B. 

c)  Når det gjelder tyggesaker: 

 Vedlegg XV kapittel 3 

bokstav C. 

d)  Når det gjelder rått fôr til 

kjæledyr: 

 Vedlegg XV kapittel 3 

bokstav D. 
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Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

13 Aromatiske 

smaksforsterkere til 

framstilling av fôr til 

kjæledyr 

Materiale nevnt i artikkel 35 

bokstav a). 

De aromatiske smaksforsterkerne skal være framstilt i 

samsvar med vedlegg XIII kapittel III. 

Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, som medlemsstatene 

tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og der 

bare ikke-utbeinet kjøtt er tillatt. 

Når det gjelder aromatiske smaksforsterkere framstilt av 

fisk, tredjestater som er oppført i vedlegg II til vedtak 

2006/766/EF. 

Vedlegg XV kapittel 3 bokstav E. 

14 Animalske 

biprodukter til 

framstilling av annet 

fôr til kjæledyr enn 

rått fôr og av 

avledede produkter 

som er beregnet på 

bruk utenfor 

fôrkjeden 

a)  Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a)-k). 

b)  Når det gjelder materiale til 

framstilling av fôr til kjæledyr, 

kategori 1-materiale nevnt i 

artikkel 8 bokstav c). 

c)  Når det gjelder pels til 

framstilling av avledede 

produkter, kategori 3-materiale 

nevnt i artikkel 10 bokstav n). 

Produktene skal oppfylle kravene i avsnitt 8. a)  Når det gjelder animalske biprodukter til 

framstilling av fôr til kjæledyr: 

i)  Når det gjelder animalske biprodukter fra 

storfe, sau, geit, svin og dyr av hestefamilien, 

herunder produksjonsdyr og ville dyr. 

 Tredjestater eller deler av tredjestater som er 

oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010, som import av ferskt kjøtt for 

konsum fra disse dyreartene er tillatt fra. 

ii)  Råstoff fra fjørfe, herunder strutsefugler: 

 Tredjestater eller deler av tredjestater som 

medlemsstatene tillater import fra av ferskt 

fjørfekjøtt, som er oppført i del 1 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 798/2008. 

iii)  Råstoff fra fisk: 

 Tredjestater som er oppført i vedlegg II til 

vedtak 2006/766/EF. 

iv)  Råstoff fra andre viltlevende landpattedyr og 

dyr av leporidefamilien: 

 Tredjestater oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010 eller i del 1 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008. 

a)  Når det gjelder animalske 

biprodukter til framstilling 

av bearbeidet fôr til 

kjæledyr: 

 Vedlegg XV kapittel 3 

bokstav F. 

b)  Når det gjelder animalske 

biprodukter til framstilling 

av produkter som er 

beregnet på bruk utenfor 

fôrkjeden for 

produksjonsdyr: 

 Vedlegg XV kapittel 8. 
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Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

    b)  Når det gjelder animalske biprodukter til 

framstilling av legemidler: 

 Tredjestater oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, i del 1 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 798/2008 eller i del 1 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009, samt 

følgende tredjestater: 

 (JP) Japan 

 (PH) Filippinene 

 (TW) Taiwan. 

c)  Når det gjelder animalske biprodukter til 

framstilling av produkter som er beregnet på bruk 

utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, unntatt 

legemidler: 

 Tredjestater oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010/EØF, som import av 

alle kategorier ferskt kjøtt fra tilsvarende arter er 

tillatt fra, i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 798/2008, i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 119/2009 eller, når det gjelder materiale fra 

fisk, tredjestater oppført i vedlegg II til vedtak 

2006/766/EF. 

 

15 Animalske 

biprodukter som 

brukes som rått fôr 

til kjæledyr 

Kategori 3-materiale i henhold til 

artikkel 10 bokstav a) og bokstav b) i) 

og ii). 

Produktene skal oppfylle kravene i avsnitt 8. Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010, som medlemsstatene 

tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og der 

bare ikke-utbeinet kjøtt er tillatt. 

Når det gjelder fiskemateriale, tredjestater som er 

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

Vedlegg XV kapittel 3 

bokstav D. 

16 Animalske 

biprodukter som 

brukes i fôr til 

pelsdyr 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a) og bokstav b) i) 

og ii). 

Produktene skal oppfylle kravene i avsnitt 8. Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II til 

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

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

tillater import fra av ferskt kjøtt fra samme art, og der 

bare ikke-utbeinet kjøtt er tillatt. 

Når det gjelder fiskemateriale, tredjestater som er 

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

Vedlegg XV kapittel 3 

bokstav D. 
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Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

17 Smeltet fett for visse 

formål utenfor 

fôrkjeden for 

produksjonsdyr 

a)  Når det gjelder materiale til 

framstilling av biodiesel: 

 Kategori 1-, 2- og 3-materiale 

nevnt i artikkel 8-10. 

b)  Når det gjelder materiale beregnet 

på organisk gjødsel og jord-

forbedringsmidler: 

 Kategori 2-materiale nevnt i 

artikkel 9 bokstav c), d) og f) i) 

og kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10, unntatt i bokstav c) 

og p). 

c)  Når det gjelder materiale beregnet 

på andre formål: 

 Kategori 1-materiale nevnt i 

artikkel 8 bokstav b)-d), kategori 

2-materiale nevnt i artikkel 9 

bokstav c), d) og f) i) og kategori 

3-materiale nevnt i artikkel 10, 

unntatt i bokstav c) og p). 

Det smeltede fettet skal oppfylle kravene i avsnitt 9. Tredjestater oppført i del 1 i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 206/2010 og, når det gjelder fiskemateriale, 

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

Vedlegg XV kapittel 10 bokstav B. 

18 Fettderivater a)  Når det gjelder fettderivater til 

bruk utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr: 

 Kategori 1-materiale nevnt i 

artikkel 8 bokstav c) og d), 

kategori 2-materiale nevnt i 

artikkel 9 bokstav c), d) og f) i) 

og kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), b) og d)-k). 

Det smeltede fettet skal oppfylle kravene i avsnitt 10. Alle tredjestater. a)  Når det gjelder fettderivater 

til bruk utenfor fôrkjeden 

for produksjonsdyr: 

 Vedlegg XV kapittel 14 

bokstav A. 

b)  Når det gjelder fettderivater 

til bruk som fôr eller til bruk 

utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr: 

 Vedlegg XV kapittel 14 

bokstav B. 



   

 

N
r. 5

7
/1

4
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
7

.8
.2

0
2
0
 

 

Nr. Produkt 
Råstoffer (henvisning til forordning (EF) 

nr. 1069/2009) 
Vilkår for import og transitt Liste over tredjestater Sertifikater/dokumentmodeller 

  b)  Når det gjelder fettderivater til 

bruk som fôr eller til bruk utenfor 

fôrkjeden: 

 Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10. 

   

19 Fotografisk gelatin Kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 

bokstav b) og kategori 3-materiale 

nevnt i artikkel 10. 

Den importerte fotografiske gelatinen skal oppfylle 

kravene i avsnitt 11. 

Fotografisk gelatin kan importeres bare fra 

opprinnelsesvirksomheter i De forente stater og Japan 

som er godkjent i samsvar med avsnitt 11. 

Vedlegg XV kapittel 19. 

20 Horn og horn-

produkter, unntatt 

hornmel, og hover/ 

klover og hov-/ 

klovprodukter, 

unntatt hov-/ 

klovmel, til 

framstilling av 

organisk gjødsel og 

jordforbedrings-

midler 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav a), b), h) og n). 

Produktene skal oppfylle kravene i avsnitt 12. Alle tredjestater. Vedlegg XV kapittel 18. 
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Avsnitt 2 

Import av blod og blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av avledede produkter som 

er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

Følgende krav skal gjelde for import av blod og blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av 

avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr: 

1.  Blodproduktene skal komme fra anlegg for framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor 

fôrkjeden for produksjonsdyr, som oppfyller de særlige kravene i denne forordning, eller fra 

innsamlingsvirksomheten. 

2.  Blodet som blodprodukter til framstilling av avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr, framstilles av, skal være samlet inn: 

a)  på slakterier som er godkjent i samsvar med Unionens regelverk, 

b)  på slakterier som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjestaten, eller 

c)  fra levende dyr i anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjestaten. 

3.1.  Når det gjelder blodprodukter til framstilling av avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr, som stammer fra dyr som tilhører taksonene Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea, 

herunder krysninger av disse, skal oppfylle vilkårene i bokstav a) eller b): 

a)  Produktene skal ha gjennomgått én av følgende behandlinger som sikrer fravær av sykdomsframkallende 

stoffer som kan forårsake sykdommene nevnt i bokstav b): 

i) varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en effektivitetskontroll, 

ii) bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll, 

iii) varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C etterfulgt av en effektivitetskontroll, 

iv) bare for dyr som ikke tilhører familien Suidae eller Tayassuidae: endring av pH-verdien til 5 i to timer, 

etterfulgt av en effektivitetskontroll. 

b)  Blodprodukter som ikke er behandlet i samsvar med bokstav a), skal ha opprinnelse i en stat eller region: 

i) der det i minst tolv måneder ikke er påvist noe tilfelle av kvegpest, småfepest eller Rift Valley Fever, og 

der det i minst tolv måneder ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene, 

ii) der det i minst tolv måneder ikke er påvist noe tilfelle av munn- og klovsyke, og 

— der det i minst tolv måneder ikke har vært foretatt vaksinasjon mot denne sykdommen, eller 

— der det i løpet av minst de siste tolv månedene er gjennomført vaksinasjonsprogrammer under offentlig 

kontroll mot munn- og klovsyke hos tamme drøvtyggere. I så fall skal produktene etter 

veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte 

direktiv, transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget, og alle 

forholdsregler, herunder sikker disponering av avfall og ubrukt materiale eller overskuddsmateriale, 

skal treffes for å unngå risiko for spredning av sykdommer til dyr eller mennesker. 

3.2.  Når det gjelder dyr som ikke tilhører familien Suidae eller Tayassuidae, skal i tillegg til vilkårene i nr. 3.1 

bokstav b i) og ii) ett av følgende vilkår være oppfylt: 

a)  I opprinnelsestredjestaten eller -regionen er det i minst tolv måneder ikke påvist noe tilfelle av vesikulær 

stomatitt eller blåtunge (heller ikke forekomst av seropositive dyr), og det har ikke vært foretatt vaksinasjon 

av de mottakelige artene mot disse sykdommene i minst tolv måneder. 

b)  Etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte 

direktiv, skal produktene transporteres direkte til bestemmelsesanlegget, og alle forholdsregler, herunder 

sikker disponering av avfall og ubrukt materiale eller overskuddsmateriale, skal treffes for å unngå risiko for 

spredning av sykdommer til dyr eller mennesker.  
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3.3.  I tillegg til at vilkårene i nr. 3.1 bokstav b) i) og ii) skal være oppfylt, skal det når det gjelder dyr som tilhører 

familien Suidae eller Tayassuidae, i minst tolv måneder ikke være påvist noe tilfelle av smittsomt blæreutslett hos 

gris, klassisk svinepest eller afrikansk svinepest i opprinnelsesstaten eller -regionen, det skal i minst tolv måneder 

ikke ha vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene, og ett av følgende vilkår skal være oppfylt: 

a)  I opprinnelsestredjestaten eller -regionen er det i minst tolv måneder ikke påvist noe tilfelle av vesikulær 

stomatitt (heller ikke forekomst av seropositive dyr), og det har i minst tolv måneder ikke vært foretatt 

vaksinasjon av de mottakelige artene mot disse sykdommene. 

b)  Etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte 

direktiv, skal produktene transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -

anlegget, og alle forholdsregler, herunder sikker disponering av avfall og ubrukt materiale eller 

overskuddsmateriale, skal treffes for å unngå risiko for spredning av sykdommer til dyr eller mennesker. 

4.  Blodprodukter til framstilling av avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, og 

som stammer fra fjørfe og andre fuglearter, skal oppfylle vilkårene i bokstav a) eller b): 

a)  Produktene skal ha gjennomgått én av følgende behandlinger som sikrer fravær av sykdomsframkallende 

stoffer som kan forårsake sykdommene nevnt i bokstav b): 

i) varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en effektivitetskontroll, 

ii) bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll, 

iii) varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 70 °C etterfulgt av en effektivitetskontroll. 

b)  Blodprodukter som ikke er behandlet i samsvar med bokstav a), skal ha opprinnelse i en tredjestat eller 

region 

i) som er fri for Newcastle disease og sterkt sykdomsframkallende aviær influensa som er oppført i 2010-

utgaven av OIEs helseregelverk for landdyr, 

ii) der det i løpet av de siste tolv månedene ikke har vært foretatt vaksinasjon mot aviær influensa, 

iii) der fjørfeet eller de andre fugleartene som produktene stammer fra, ikke er blitt vaksinert mot Newcastle 

disease med vaksiner framstilt av en originalvirusstamme med Newcastle disease som har høyere 

sykdomsframkallende evne enn lentogene stammer av viruset. 

Avsnitt 3 

Import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien 

Følgende krav skal gjelde for import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien: 

1.  Blodet skal oppfylle vilkårene i vedlegg XIII kapittel IV nr. 1 bokstav a), og skal samles inn under tilsyn av 

veterinær, enten: 

a)  på slakterier 

i) som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, eller 

ii) som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjestaten, eller 

b)  i godkjente anlegg som er utstyrt med et veterinært godkjenningsnummer og under tilsyn av vedkommende 

myndighet i tredjestaten med henblikk på innsamling av blod fra dyr av hestefamilien til framstilling av 

blodprodukter som brukes til andre formål enn fôring. 

2.  Blodproduktene skal oppfylle vilkårene vedlegg XIII kapittel IV nr. 2. 

 I tillegg skal blodproduktene nevnt i vedlegg XIII kapittel IV nr. 2 bokstav b) i) være framstilt av blod som er 

innsamlet fra dyr av hestefamilien som er blitt holdt i et tidsrom på minst tre måneder, eller siden fødselen dersom 

de er yngre enn tre måneder, før innsamlingsdatoen på driftsenheter under tilsyn av veterinær i 

innsamlingstredjestaten, som i dette tidsrommet og under blodinnsamlingen har vært fri for  
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a)  afrikansk hestepest i henhold til artikkel 5 nr. 2 første ledd bokstav a) og b) i direktiv 2009/156/EF, 

b)  venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

c)  snive: 

i) i minst tre år, eller 

ii) i et tidsrom på seks måneder der dyrene ikke har vist kliniske tegn på snive (Burkholderia mallei) under 

kontrollen post mortem på slakteriet nevnt i nr. 1 bokstav a), herunder en grundig undersøkelse av 

slimhinner fra luftrøret, strupehodet, nesehulen og bihulene og deres forgreininger, etter at hodet er delt 

etter medianplanet og neseskilleveggen er tatt ut, 

d)  når det gjelder andre blodprodukter enn serum, vesikulær stomatitt i minst seks måneder. 

3.  Blodprodukter skal komme fra en virksomhet eller et anlegg som er godkjent eller registrert av vedkommende 

myndighet i tredjestaten. 

4.  Blod og blodprodukter skal emballeres og merkes i samsvar med vedlegg XIII kapittel IV nr. 3. 

Avsnitt 4 

Import av huder og skinn fra hovdyr 

Følgende krav skal gjelde for import av huder og skinn fra hovdyr: 

1.  Ferske eller kjølte huder og skinn fra hovdyr kan importeres dersom 

a)  de kommer fra en tredjestat oppført i den relevante kolonnen i tabell 2 rad 4 i avsnitt 1, og som avhengig av 

den berørte dyreart 

i) i minst tolv måneder før avsendelsen har vært fri for alle følgende sykdommer: 

— klassisk svinepest, 

— afrikansk svinepest og 

— kvegpest, og 

ii) i minst tolv måneder før avsendelsen har vært fri for munn- og klovsyke, og der det i minst tolv måneder 

før avsendelsen ikke har vært foretatt vaksinasjon mot denne sykdommen, 

b)  de kommer fra 

i) dyr som har oppholdt seg på territoriet til opprinnelsestredjestaten i minst tre måneder før slakting, eller 

siden fødselen når det gjelder dyr som er yngre enn tre måneder, 

ii) når det gjelder huder og skinn fra klovdyr, dyr som kommer fra driftsenheter der det ikke har vært 

utbrudd av munn- og klovsyke i løpet av de siste 30 dagene, og der det i 30 dager innenfor en radius på ti 

kilometer ikke har vært noe tilfelle av munn- og klovsyke, 

iii) når det gjelder huder og skinn fra svin, dyr som kommer fra driftsenheter der det ikke har vært utbrudd av 

smittsomt blæreutslett hos gris i løpet av de siste 30 dagene eller av klassisk eller afrikansk svinepest i 

løpet av de siste 40 dagene, og der det i 30 dager innenfor en radius på ti kilometer ikke har vært noe 

tilfelle av disse sykdommene, eller 

iv) dyr som i løpet av 24 timer før slakting har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet, og ikke 

har vist noe tegn på munn- og klovsyke, kvegpest, klassisk svinepest, afrikansk svinepest eller smittsomt 

blæreutslett hos gris, og 

c)  de har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå rekontaminering fra sykdomsframkallende 

stoffer.  



Nr. 57/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

2.  Behandlede huder og skinn nevnt i vedlegg XIII kapittel V bokstav C.2 kan importeres uten restriksjoner. 

3.  Andre behandlede huder og skinn kan importeres dersom 

a)  de kommer fra 

i) en tredjestat eller, ved regionalisering i samsvar med Unionens regelverk, fra en del av en tredjestat som 

er oppført på listen i bokstav a) i kolonnen «liste over tredjestater» i tabell 2 rad 5 i avsnitt 1, som import 

er tillatt fra av ferskt kjøtt fra de tilsvarende artene, og de er blitt behandlet i samsvar med vedlegg I 

nr. 28 bokstav a)-c), 

ii) en tredjestat som er oppført på listen i bokstav a) i den relevante kolonnen i tabell 2 rad 5 i avsnitt 1, og 

de er blitt behandlet i samsvar med vedlegg I nr. 28 bokstav c) eller d), eller 

iii) dyr av hestefamilien eller drøvtyggere fra en tredjestat som er oppført på listen i bokstav b) i kolonnen 

«liste over tredjestater» i tabell 2 rad 5 i avsnitt 1, og de er blitt behandlet i samsvar med vedlegg I nr. 28 

bokstav a)-c) samt holdt isolert i minst 21 dager etter behandling, og 

b)  når det gjelder saltede huder og skinn som transporteres med skip, de før import er blitt behandlet i samsvar 

med vedlegg I nr. 28 bokstav b) eller c) og har vært holdt isolert under transporten i minst 14 dager etter 

behandlingen fastsatt i nr. 28 bokstav b), eller i minst sju dager etter behandlingen fastsatt i nr. 28 bokstav c), 

og hygienesertifikatene som følger forsendelsen attesterer slik behandling og transportens varighet. 

4.  Ferske, kjølte eller behandlede huder og skinn fra hovdyr skal importeres i containere, veigående kjøretøyer, 

jernbanevogner eller baller som er forseglet av vedkommende myndighet i avsendertredjestaten. 

Avsnitt 5 

Import av jakttrofeer og andre preparater fra dyr 

Følgende krav skal gjelde for import av jakttrofeer og andre preparater fra dyr: 

1.  Jakttrofeer eller andre preparater fra dyr, som oppfyller vilkårene nevnt i vedlegg XIII kapittel VI bokstav B og 

bokstav C nr. 1, kan importeres uten restriksjoner. 

2.  Behandlede jakttrofeer eller andre preparater fra fugler eller hovdyr, som utelukkende består av bein, horn, 

hover/klover, klør, gevir, tenner, huder eller skinn, fra tredjestater kan importeres dersom de oppfyller kravene i 

vedlegg XIII kapittel VI bokstav C nr. 1 bokstav a) og bokstav C nr. 2 bokstav a) i)-iii) og bokstav b) i) og ii). 

 Når det gjelder tørrsaltede eller våtsaltede huder som transporteres med skip, trenger hudene imidlertid ikke å være 

saltet i 14 dager før avsendelse, forutsatt at de har vært saltet i 14 dager før import. 

3.  Jakttrofeer eller andre preparater fra fugler og hovdyr, som består av hele kroppsdeler som ikke er behandlet på 

noen måte, kan importeres dersom 

a)  de kommer fra dyr med opprinnelse i et område som ikke er underlagt restriksjoner på grunn av forekomst av 

alvorlige smittsomme sykdommer som dyr av de aktuelle artene er mottakelige for, 

b)  de uten å komme i kontakt med andre produkter av animalsk opprinnelse som kan kontaminere dem, pakkes 

hver for seg og i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå enhver senere kontaminering. 

Avsnitt 6 

Import av behandlede fjør, deler av fjør og dun 

Behandlede fjør og deler av fjør og dun kan importeres dersom 

a)  de er behandlede prydfjør, behandlede fjør som reisende har tatt med seg til privat bruk, eller forsendelser av 

behandlede fjør eller dun som er sendt til privatpersoner for ikke-industriell bruk, eller 

b)  de følges av et handelsdokument som attesterer at fjørene eller delene av fjør eller dun er behandlet med damp 

eller en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår, og at de er tørre og forsvarlig emballert, og  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/153 

 

c)  de sendes til en registrert virksomhet eller et registrert anlegg for slik behandling, med mindre handelsdokumentet 

viser at de er fabrikkvasket og behandlet med damp ved 100 °C i minst 30 minutter. 

Avsnitt 7 

Import av bein og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter (unntatt hornmel) og hover/klover 

og hov-/klovprodukter (unntatt hov-/klovmel) beregnet på andre formål enn fôrmidler, organisk gjødsel og 

jordforbedringsmidler 

1.  Bein og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter (unntatt hornmel) og hover/klover og hov-

/klovprodukter (unntatt hov-/klovmel) kan importeres med sikte på framstilling av avledede produkter som skal 

brukes utenfor fôrkjeden, forutsatt at 

a)  produktene er tørket før eksport til Unionen og ikke er kjølt eller fryst, 

b)  produktene transporteres bare over land eller sjø fra opprinnelsestredjestaten direkte til en grensekontrollstasjon 

på et innførselssted til Unionen, og ikke omlastes i en havn eller på et sted utenfor Unionen, 

c)  produktene etter dokumentkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF transporteres direkte til den/det registrerte 

bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget. 

2.  Hver forsendelse skal følges av et handelsdokument som er stemplet av vedkommende myndighet som fører tilsyn 

med opprinnelsesanlegget, herunder følgende opplysninger: 

a)  opprinnelsestredjestat, 

b)  produksjonsvirksomhetens eller -anleggets navn, 

c)  produkttype (tørket bein/tørket beinprodukt/tørkede horn/tørkede hornprodukter/tørkede hover/klover/tørkede 

hov-/klovprodukter), og 

d)  bekreftelse på at produktet 

i) kommer fra friske dyr slaktet i slakteri, 

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

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

iv) er forasket i én time ved en kjernetemperatur på minst 800 °C før tørking, 

v) har gjennomgått en syrningsprosess slik at pH-verdien har vært holdt under 6 i hele materialet i minst én 

time før tørking, og 

 ikke på noe trinn er beregnet på bruk i næringsmidler, fôrmidler, organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler. 

3.  Når materialet sendes til Unionen, skal det være innelukket i forseglede beholdere eller kjøretøyer eller 

transporteres i bulk på et skip. 

 Ved transport i containere skal containerne, og i alle tilfeller alle medfølgende dokumenter, være merket med navn 

og adresse til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget. 

4.  Etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte 

direktiv, skal materialet transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -anlegget. 

Avsnitt 8 

Import av animalske biprodukter til framstilling av fôr til pelsdyr, annet fôr til kjæledyr enn rått fôr, og av 

avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

Animalske biprodukter til framstilling av fôr til pelsdyr, annet fôr til kjæledyr enn rått fôr, og av avledede produkter 

som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, kan importeres forutsatt at 

1.  de animalske biproduktene er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget, eller er blitt konservert i samsvar med 

Unionens regelverk for å unngå at de forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres til bestemmelsesanlegget,  
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2.  de animalske biproduktene har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med 

sykdomsframkallende stoffer, 

3.  de animalske biproduktene er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer, eller i emballasje som er rengjort og 

desinfisert før bruk, 

4.  de animalske biproduktene etter veterinærkontrollene fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i 

artikkel 8 nr. 4 i nevnte direktiv, blir transportert direkte enten 

a)  til et produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr eller en/et registrert bestemmelsesvirksomhet eller -anlegg som 

har gitt garantier for at de animalske biproduktene vil bli brukt bare til framstilling av produkter som de er 

registrert eller godkjent for, etter det som er relevant, som angitt av vedkommende myndighet om nødvendig, 

og ikke vil bli fjernet fra anlegget uten å være bearbeidet, bortsett fra til direkte disponering, 

b)  til en virksomhet eller et anlegg for framstilling av fôr til kjæledyr, som er godkjent i samsvar med artikkel 24 

nr. 1 bokstav h) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

c)  til en registrert bruker eller innsamlingssentral, som har gitt garantier for at de animalske biproduktene vil bli 

brukt bare for tillatte formål, som angitt av vedkommende myndighet om nødvendig, eller 

d)  til en virksomhet eller et anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

5.1.  Når det gjelder råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr i henhold til artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, skal råstoffet 

a)  være merket i tredjestaten før de innføres til Unionen, med et kryss av trekull eller aktivkull i flytende form 

på alle yttersider av hver fryste blokk, eller, dersom råstoffet transporteres på paller som ikke er oppdelt i 

atskilte forsendelser under transporten til bestemmelsesproduksjonsanlegget for fôr til kjæledyr, på alle 

yttersider av hver enkelt pall, slik at merkingen dekker minst 70 % av den fryste blokkens diagonale lengde 

og er minst 10 cm bred, 

b)  når det gjelder materiale som ikke er fryst, være merket i tredjestaten før de innføres til Unionen, med trekull 

i flytende form som sprøytes på, eller med trekullpulver som påføres slik at trekullet er klart synlig på 

materialet, 

c)  transporteres direkte til 

i) bestemmelsesproduksjonsanlegget for fôr til kjæledyr i samsvar med nr. 4 bokstav a), eller 

ii) en bestemmelsesvirksomhet eller et bestemmelsesanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 

bokstav h) i forordning (EF) nr. 1069/2009, i henhold til nr. 4 bokstav b) i dette avsnitt, og derfra direkte 

til produksjonsanlegget for fôr til kjæledyr som fastsatt i punkt i), forutsatt at bestemmelsesanlegget 

— bare håndterer materiale som omfattes av nr. 5.1, eller 

— bare håndterer materiale beregnet på et produksjonsanlegg for fôr til kjæledyr som nevnt i punkt i), 

og 

d)  bare behandles for å fjerne merkingen omhandlet i bokstav a) og b) i bestemmelsesproduksjonsanlegget for 

fôr til kjæledyr, og bare umiddelbart før materialet brukes til framstilling av fôr til kjæledyr i samsvar med 

vilkårene i vedlegg XIII kapittel II for fôr til kjæledyr som framstilles av kategori 3-materiale. 

5.2.  Når det gjelder forsendelser som består av råstoff som er blitt behandlet i samsvar med nr. 5.1 ovenfor, og andre 

ubehandlede råstoffer, skal alt råstoff i forsendelsen merkes i samsvar med nr. 5.1 bokstav a) og b) ovenfor. 

5.3.  Merkingen nevnt i nr. 5.1 bokstav a) og b) og i nr. 5.2 skal forbli synlig fra avsendelsen til leveringen til 

bestemmelsesproduksjonsanlegget for fôr til kjæledyr. 

6.  I bestemmelsesproduksjonsanlegget for fôr til kjæledyr skal råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr som er 

nevnt i artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, lagres før framstilling, brukes og disponeres på 

vilkår som er godkjent av vedkommende myndighet og som sikrer at det kan foretas offentlig kontroll av 

materialmengden som mottas, brukes til framstilling og disponeres, dersom det er relevant. 

 Vedkommende myndighet kan tillate at den driftsansvarlige for produksjonsanlegget for fôr til kjæledyr lagrer 

slikt materiale sammen med kategori 3-materiale.  
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Avsnitt 9 

Import av smeltet fett for visse formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 

Smeltet fett som ikke er beregnet på framstilling av fôr til produksjonsdyr, framstilling av kosmetikk, legemidler eller 

medisinsk utstyr, kan importeres forutsatt at 

a)  de er framstilt av 

i) når det gjelder materiale beregnet på produksjon av biodiesel, animalske biprodukter nevnt i artikkel 8-10 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, 

ii) når det gjelder materiale til framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, kategori 2-materiale 

nevnt i artikkel 9 bokstav c), d) og f) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller kategori 3-materiale, unntatt 

materiale nevnt i artikkel 10 bokstav c) og p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

iii) når det gjelder annet materiale, kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b)-d) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav c) og d) og bokstav f) i) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 eller kategori 3-materiale, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 bokstav c) og p) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, 

b)  de er bearbeidet med bearbeidingsmetode 1 (trykksterilisering) eller med en av de andre bearbeidingsmetodene i 

vedlegg IV kapittel III, 

c)  når det gjelder smeltet fett fra drøvtyggere, er uløselige urenheter som overstiger 0,15 vektprosent, fjernet, 

d)  de er før avsendelsen til Unionen blitt merket slik at minstekonsentrasjonen av GTH i henhold til vedlegg VIII 

kapittel V nr. 1 bokstav b) oppnås, 

e)  etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte 

direktiv, skal det smeltede fettet transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -

anlegget under forhold som hindrer kontaminering, og 

f)  de er merket på emballasjen eller beholderen med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR». 

Avsnitt 10 

Import av fettderivater 

1.  Fettderivater kan importeres dersom hygienesertifikatet som følger forsendelsen attesterer 

a)  om fettderivatene er framstilt av kategori 1-, 2- eller 3-materiale, 

b)  når det gjelder fettderivater som er framstilt av kategori 2-materiale, at produktene 

i) er blitt framstilt etter en metode som minst oppfyller kravene til én av prosessene beskrevet i vedlegg XIII 

kapittel XI nr. 1, og 

ii) skal brukes bare i organisk gjødsel eller i jordforbedringsmidler eller til andre tekniske formål, bortsett fra 

i kosmetikk, legemidler og medisinsk utstyr, 

c)  når det gjelder fettderivater framstilt av kategori 1-materiale, at produktene ikke skal brukes i organisk 

gjødsel og jordforbedringsmidler, kosmetikk, legemidler og medisinsk utstyr; de kan imidlertid brukes for 

andre formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr. 

2.  Hygienesertifikatet nevnt i nr. 1 skal framlegges for vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen på det 

stedet varene først føres inn i Unionen, og deretter skal et eksemplar følge forsendelsen til den når 

bestemmelsesanlegget. 

3.  Etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte 

direktiv, skal fettderivatene transporteres direkte til den/det registrerte bestemmelsesvirksomheten eller -

anlegget. 
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Avsnitt 11 

Import av fotografisk gelatin 

1.  Gelatin som er framstilt av materiale som inneholder virvelsøyle fra storfe, som består av kategori 1-materiale i 

henhold til artikkel 8 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og som er beregnet på bruk i fotoindustrien 

(fotografisk gelatin), kan importeres, forutsatt at den fotografiske gelatinen 

a)  kommer fra ett av opprinnelsesanleggene oppført i tabell 3, 

b)  er framstilt i samsvar med nr. 6, og 

c)  importeres via én av grensekontrollstasjonene der varen først innføres til Unionen som er oppført i tabell 3, og 

d)  er beregnet på framstilling i en godkjent fotovirksomhet som er oppført i tabell 3. 

Tabell 3 

Import av fotografisk gelatin 

Opprinnelses-

tredjestat 
Opprinnelsesanlegg 

Bestemmelses-

medlemsstat 

Grensekontrollstasjon 

der varen først føres 

inn i Unionen 

Godkjent fotovirksomhet 

Japan Nitta Gelatin Inc., 

2-22 Futamata 

Yao-City, Osaka 

581 — -0024 Japan 

Jellie Co. Ltd. 

7-1, Wakabayashi 2-

Chome, 

Wakabayashi-ku, 

Sendai-City, 

Miyagi, 

982 Japan 

NIPPI Inc. Gelatine 

Division 

1 Yumizawa-Cho 

Fujinomiya City 

Shizuoka 

418 — -0073 Japan 

Nederland Rotterdam FujifilmEurope,  

Oudenstaart 1, 

5047 TK Tilburg, 

Nederland 

Nitta Gelatin Inc., 

2-22 Futamata 

Yao-City, Osaka 

581 — -0024 Japan 

Det forente 

kongerike 

Liverpool 

Felixstowe 

Heathrow 

Kodak Ltd. 

Headstone Drive, 

Harrow, Middlesex, 

HA4 4TY, 

Det forente kongerike 

Tsjekkia Hamburg FOMA Bohemia, spol. 

SRO 

Jana Krušinky 

1604 

501 04 Hradec Králove, 

Tsjekkia 

De forente stater Eastman Gelatine 

Corporation, 

227 Washington Street, 

Peabody, 

MA, 01960 USA 

Gelita North America, 

2445 Port Neal 

Industrial Road 

Sergeant Bluff, 

Iowa, 51054 USA 

Det forente 

kongerike 

Liverpool 

Felixstowe 

Heathrow 

Kodak Ltd. 

Headstone Drive, 

Harrow, Middlesex, 

HA4 4TY, 

Det forente kongerike 

Tsjekkia Hamburg FOMA Bohemia, spol. 

SRO 

Jana Krušinky 

1604 

501 04 Hradec Králove, 

Tsjekkia 
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2.  Når den fotografiske gelatinen er kommet inn i bestemmelsesmedlemsstaten, kan den ikke selges mellom 

medlemsstater, men skal bare brukes i den godkjente fotovirksomheten i samme bestemmelsesmedlemsstat, og 

utelukkende til fotoproduksjon. 

3.  Etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte 

direktiv, skal den fotografiske gelatinen transporteres direkte til den godkjente bestemmelsesfotovirksomheten. 

4.  Transporten nevnt i nr. 3 skal foretas i kjøretøyer eller containere der den fotografiske gelatinen holdes fysisk 

atskilt fra alle produkter som er beregnet på bruk som næringsmidler eller fôr. 

5.  Den driftsansvarlige ved den godkjente bestemmelsesfotovirksomheten skal sikre at eventuelle overskudd eller 

rester samt annet avfall fra fotografisk gelatin blir 

a)  transportert i forseglede, lekkasjesikre beholdere merket «bare beregnet på disponering», i kjøretøyer under 

tilfredsstillende hygieniske forhold, 

b)  disponert i samsvar med artikkel 12 bokstav a) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller eksportert til 

opprinnelsestredjestaten i samsvar med forordning (EF) nr. 1013/2006. 

6.  Fotografisk gelatin skal framstilles i samsvar med følgende krav: 

a)  Fotografisk gelatin skal bare produseres ved anlegg som ikke produserer gelatin til næringsmidler eller fôr 

beregnet på forsendelse til Den europeiske union, og som er godkjent for dette formål av vedkommende 

myndighet i den berørte tredjestaten. 

b)  Fotografisk gelatin skal framstilles ved en prosess som sikrer at råstoffene behandles med bearbeidings-

metode 1 (trykksterilisering) i vedlegg IV kapittel III, eller gjennomgå en behandling med syre eller base i 

minst to dager, skylling med vann og 

i) etter syrebehandling, en behandling med en basisk løsning i minst 20 dager, eller 

ii) etter syrebehandling, en behandling med en syreløsning i 10-12 timer. 

 Deretter skal pH-verdien justeres og materialet renses ved filtrering og sterilisering ved 138-140 ºC i 

4 sekunder. 

c)  Etter at den fotografiske gelatinen har gjennomgått prosessen nevnt i bokstav b), kan den tørkes og eventuelt 

pulveriseres eller formes i plater. 

d)  Den fotografiske gelatinen skal pakkes, emballeres i ny emballasje, lagres og transporteres i forseglede, 

lekkasjesikre, merkede beholdere i et kjøretøy under tilfredsstillende hygieniske forhold. 

 Dersom det påvises lekkasje, skal kjøretøyet og beholderne rengjøres og inspiseres grundig før de brukes 

igjen. 

e)  Pakninger og emballasje som inneholder fotografisk gelatin, skal være merket med teksten «fotografisk 

gelatin bare beregnet på fotoindustrien». 

Avsnitt 12 

Import av horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-

/klovmel, til framstilling av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler 

Horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, som er 

beregnet på framstilling av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, kan importeres, forutsatt at 

1.  de er framstilt i samsvar med vedlegg XIII kapittel XII, og 

2.  de etter veterinærkontrollene fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte 

direktiv, blir transportert direkte til en/et godkjent eller registrert virksomhet eller anlegg.  
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KAPITTEL III 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM VISSE PRØVER 

Avsnitt 1 

Prøver til forskning og diagnostikk 

Prøver til forskning og diagnostikk og eventuelle produkter framstilt ved bruk av disse prøvene skal, med mindre de 

oppbevares for referanseformål eller sendes tilbake til opprinnelsestredjestaten, disponeres 

a)  som avfall ved avfallsforbrenning, 

b)  ved trykksterilisering og etterfølgende disponering eller bruk i samsvar med artikkel 12-14 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, eller 

c)  i samsvar med vedlegg VI kapittel I nr. 4 bokstav b) dersom 

i) mengden ikke overstiger 2 000 ml, og 

ii) prøvene eller de avledede produktene er framstilt i og sendt fra tredjestater eller deler av tredjestater som 

medlemsstatene tillater import fra av ferskt kjøtt fra storfe, og som er oppført i del I i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 206/2010. 

Avsnitt 2 

Vareprøver 

1.  Vedkommende myndighet kan tillate import og transitt av vareprøver, forutsatt at 

a)  de kommer fra 

i) tredjestater nevnt i kolonnen «liste over tredjestater» i tabell 2 rad 14 i kapittel II avsnitt 1 i dette vedlegg, 

ii) når det gjelder prøver som består av melk, melkebaserte produkter eller produkter framstilt av melk, 

godkjente tredjestater oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010, 

b)  de følges av et hygienesertifikat i samsvar med vedlegg XV kapittel 8, og 

c)  de etter veterinærkontrollene fastsatt i direktiv 97/78/EF, og i samsvar med vilkårene i artikkel 8 nr. 4 i nevnte 

direktiv, blir transportert direkte til den/det godkjente eller registrerte virksomheten eller anlegget som er 

angitt i godkjenningen fra vedkommende myndighet. 

2.  Med mindre vareprøvene oppbevares for referanseformål, skal de 

a)  disponeres eller brukes i samsvar med artikkel 12-14 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller 

b)  sendes tilbake til opprinnelsestredjestaten. 

3.  Dersom vareprøver brukes til prøving av maskiner, skal prøvingen foretas 

a)  med utstyr som er beregnet til dette formålet, eller 

b)  med utstyr som er rengjort og desinfisert før det brukes for andre formål enn prøvingen. 

Under transporten til den/det godkjente eller registrerte virksomheten eller anlegget, skal vareprøvene pakkes i 

lekkasjesikre beholdere.  
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Avsnitt 3 

Utstillingsgjenstander 

1.  Import og transitt av utstillingsgjenstander skal skje i samsvar med følgende vilkår: 

a)  de skal komme fra tredjestater nevnt i kolonnen «liste over tredjestater» i tabell 2 rad 14 i kapittel II avsnitt 1, 

b)  innførselen er på forhånd godkjent av vedkommende myndighet i den medlemsstaten der utstillingsgjen-

standen skal brukes, 

c)  etter veterinærkontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF, skal utstillingsgjenstandene transporteres direkte til den 

godkjente brukeren. 

2.  Hver forsendelse skal pakkes i emballasje for å unngå lekkasjer, og skal følges av et handelsdokument med 

følgende opplysninger: 

a)  en beskrivelse av materialet og hvilken dyreart det kommer fra, 

b)  materialets kategori, 

c)  mengden materiale, 

d)  materialets avsendersted, 

e)  avsenderens navn og adresse, 

f)  mottakerens navn og adresse, og 

g)  opplysninger som gjør det mulig å identifisere godkjenningen fra vedkommende myndighet på 

bestemmelsesstedet. 

3.  Når utstillingen eller den kunstneriske virksomheten er avsluttet, skal utstillingsgjenstander 

a)  sendes tilbake til opprinnelsestredjestaten, 

b)  sendes til en annen medlemsstat eller en annen tredjestat, dersom vedkommende myndighet i 

bestemmelsesmedlemsstaten eller -tredjestaten på forhånd har gitt tillatelse til dette, eller 

c)  disponeres i samsvar med artikkel 12-14 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

KAPITTEL IV 

SÆRLIGE KRAV FOR VISSE TYPER FORFLYTNING AV ANIMALSKE BIPRODUKTER 

Avsnitt 1 

Import av visse typer kategori 1-materiale 

Materiale nevnt i artikkel 26 skal importeres på følgende vilkår: 

1.  Materialet skal importeres med en etikett som er festet til emballasjen, beholderen eller kjøretøyet, med teksten 

«Forbudt i næringsmidler, fôr, gjødsel, kosmetikk, legemidler og medisinsk utstyr». 

2.  Materialet skal leveres direkte til en/et godkjent eller registrert virksomhet eller anlegg for framstilling av avledede 

produkter, unntatt produktene nevnt i nr. 1. 

3.  Ubrukt materiale eller overskuddsmateriale skal brukes eller disponeres i samsvar med artikkel 12 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009. 



Nr. 57/160 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Avsnitt 2 

Import av visse typer materiale for andre formål enn bruk i fôr til produksjonslanddyr 

1.  Vedkommende myndighet kan tillate import av følgende typer materiale for andre formål enn bruk i fôr til 

produksjonslanddyr, unntatt fôr til pelsdyr, forutsatt at det ikke foreligger noen uakseptabel risiko for spredning av 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr: 

a)  animalske biprodukter fra vanndyr og avledede produkter fra vanndyr, 

b)  virvelløse dyr som lever i vann og avledede produkter fra virvelløse dyr som lever i vann, 

c)  virvelløse landdyr, herunder alle deres utviklingsstadier, for eksempel larver, og avledede produkter, 

d)  produkter som kommer fra dyr nevnt i bokstav a)-c), for eksempel fiskerogn, 

e)  kategori 3-materiale som består av dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenene Rodentia og Lagomorpha. 

2.  Import av forsendelser av materiale nevnt i nr. 1 skal skje i samsvar med krav til hygieneattestering i samsvar med 

nasjonal lovgivning. 

 ______  
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VEDLEGG XV 

MODELLER FOR HYGIENESERTIFIKATER 

Modellene for hygienesertifikater i dette vedlegg skal anvendes ved import fra tredjestater og ved transitt gjennom Den 

europeiske union av de animalske biproduktene og de avledede produktene som er nevnt i de respektive modellene for 

hygienesertifikater. 

Merknader 

a)  Veterinærattester skal utstedes av eksporttredjestaten 

på grunnlag av modellene i dette vedlegg, i samsvar 

med den modellen som tilsvarer de berørte animalske 

biproduktene eller avledede produktene. De skal 

inneholde, i den nummerrekkefølgen som er angitt i 

modellen, de attestasjonene som kreves for alle 

tredjestater, og dersom det er aktuelt, de tilleggs-

garantiene som kreves for den eksporttredjestaten eller 

en del av den. 

b)  Dersom det i modellen for sertifikatet er angitt at ikke 

relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer 

som ikke er relevante, strykes, paraferes og stemples 

av sertifikatutstederen, eller slettes helt fra sertifikatet. 

c)  Originalen av hvert sertifikat skal bestå av ett enkelt 

ark med tekst på begge sider, eller dersom det er 

behov for mer tekst, være utformet slik at alle 

nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og 

ikke kan deles opp. 

d)  Det skal utarbeides på minst ett av de offisielle 

språkene i den medlemsstaten der det foretas kontroll 

ved grensestasjonen og i bestemmelsesmedlemsstaten. 

Disse medlemsstatene kan imidlertid tillate andre 

språk, eventuelt vedlagt en offisiell oversettelse. 

e)  Dersom sertifikatet vedheftes flere ark med henblikk 

på identifikasjon av enkeltdeler i forsendelsen, skal 

disse arkene også betraktes som en del av 

originalsertifikatet, ved at hver side påføres den 

attesterende offentlige veterinærens underskrift og 

stempel. 

f)  Når handelsdokumentet, herunder eventuelle 

tilleggsark som nevnt i bokstav e), utgjør mer enn én 

side, skal hver side være nummerert – (sidenummer) 

av (totalt antall sider) – nederst på siden og være 

merket øverst på siden med det kodenummeret som 

vedkommende myndighet har tildelt dokumentet. 

g)  Originalsertifikatet skal fylles ut og undertegnes av en 

offentlig veterinær. Vedkommende myndigheter i 

eksportstaten skal i den forbindelse sikre at det 

anvendes prinsipper for attestering som tilsvarer dem 

som er fastsatt i direktiv 96/93/EF. 

h)  Underskriften skal være i en annen farge enn den 

trykte teksten. Dette gjelder også for stempler, unntatt 

pregestempler og vannmerker. 

i)  Originalsertifikatet skal følge forsendelsen til EU-

grensekontrollstasjonen. 

j)  Dersom hygienesertifikater benyttes til forsendelser i 

transitt, skal felt nr. I.5 («Mottaker») i det relevante 

hygienesertifikatet fylles ut med navnet og adressen til 

den grensekontrollstasjonen der forsendelsen skal 

sendes ut av Den europeiske union. 
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KAPITTEL 1 

Hygienesertifikat 

For bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til 

kjæledyr som inneholder slike proteiner, som skal sendes til eller i transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18. Beskrivelse av varen I.19. Varekode (HS-kode) 

  I.20. Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22. Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24. Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner 
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II. Opplysninger om hygiene II.a.  Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg X kapittel II avsnitt 1 

og vedlegg XIV kapittel I, og attesterer at: 

II.1. Det bearbeidede animalske proteinet eller produktet som er beskrevet overfor, inneholder utelukkende bearbeidet 

animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, som: 

 a) er tilberedt og lagret i en virksomhet eller et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende 

myndighet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

 b) er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

  (2) enten [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, 

og som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum,] 

  (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt 

som er felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

    i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med 

Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

   ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, 

herunder falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr 

enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

    v) fjør,] 

   (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker 

eller dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som 

egnet til konsum som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

   (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

   (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

   (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste 

tegn på sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

   (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

   (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra virksomheter eller anlegg som framstiller produkter til 

konsum,] 

   (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr gjennom dette materialet: 

    i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

    ii) følgende materiale fra landdyr: 

      biprodukter fra klekkerier, 

      egg, 

      biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

    iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 
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STAT 

Bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

   (2) og/eller [-  virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er sykdomsframkallende for 

dyr eller mennesker,] 

   (2) og/eller [-  dyr og deler av disse som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-

materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a), iii), iv) og v) og kategori 2-materiale som nevnt i 

artikkel 9 bokstav a)-g) i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

  og   

  c) er underlagt følgende bearbeidingskrav: 

   (2) enten [oppvarming til en kjernetemperatur på over 133 °C i minst 20 minutter uten avbrudd ved et trykk 

(absolutt) på minst 3 bar, frambrakt ved hjelp av mettet damp, der partikkelstørrelsen før bearbeiding 

ikke var mer enn 50 millimeter,] 

   (2) eller [når det gjelder protein som ikke kommer fra pattedyr, med unntak av fiskemel, bearbeidingsmetoden 

1-2-3-4-5-7 ………………… som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

   (2) eller [når det gjelder fiskemel, bearbeidingsmetoden 1-2-3-4-5-6-7 ………………… som fastsatt i kapittel III 

i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

   (2) eller [når det gjelder svineblod, bearbeidingsmetoden 1-2-3-4-5-7 ……………………. som fastsatt i 

kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, og dersom metode 7 er brukt, en 

varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C,] 

 II.2. vedkommende myndighet undersøkte en stikkprøve umiddelbart før avsendelsen og fant at den oppfylte følgende krav(3): 

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

  Enterobacteriaceae: Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g 

` II.3. Sluttproduktet ble:  

  (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

  (2) eller transportert i bulkcontainere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert før 

bruk,] 

  som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

 II.4. Sluttproduktet ble lagret i et lukket lagringsanlegg. 

 II.5. produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå rekontaminering fra sykdomsframkallende 

stoffer etter behandlingen. 

 II.6.   

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra 

storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av 

sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen.] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de 

som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning 

truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller 

region med ubetydelig BSE-risiko.] 

 Merkna-

der 

  

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i 

transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.05, 05.06, 05.07 eller 23.01 

  Rubrikk I.25: teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 
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STAT 

Bearbeidet animalsk protein som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre 

produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slike proteiner 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Del II:    

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) der: 

  n = antall prøver som skal undersøkes, 

  m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

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

høyere enn M, og 

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

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

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

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 2 A 

Hygienesertifikat 

For melk, melkebaserte produkter og produkter som er framstilt av melk, som ikke er beregnet på konsum, som skal 

sendes til eller i transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Videre bearbeiding   Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene 

Art (vitenskapelig navn) 
Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 
Nettovekt Partinummer 
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STAT   Melk, melkebaserte produkter og produktet som er framstilt av melk, som ikke er beregnet på konsum 
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II. Opplysninger om hygiene II.a.  Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg X kapittel II avsnitt 4 

og vedlegg XIV kapittel I, og attesterer at melk(2), melkebaserte produkter(2) og produkter som er framstilt av melk(2), nevnt 

i felt I.28, oppfyller følgende vilkår: 

II.1. de ble framstilt og kommer fra ……………………….… (navnet på eksportlandet)(3), ………………. (navnet på regionen)(3), 

som er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010, og som har vært fri for munn- og klovsyke og 

kvegpest i 12 måneder umiddelbart før eksport og har ikke foretatt vaksinasjon mot kvegpest i denne perioden, 

II.2. de er framstilt av rå melk fra dyr som på melkingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via melk, og som i minst 30 dager før framstillingen har blitt holdt i driftsenheter som ikke er underlagt 

offentlige restriksjoner på grunn av munn- og klovsyke eller kvegpest, 

II.3. de er melk eller melkeprodukter som 

 (2) enten [har gjennomgått en av behandlingene beskrevet i nr. II.4, eller en kombinasjon av disse behandlingene] 

 (2) eller [inneholder myse som skal brukes som fôr til dyr av arter som er mottakelige for munn- og klovsyke, og 

mysen er samlet inn fra melk som har gjennomgått én av behandlingene beskrevet i nr. II.4, og 

   (2) enten [mysen ble samlet inn minst 16 timer etter koagulering av melken og har en pH på  

under 6,] 

   (2)(4) eller [mysen er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og i dette tidsrommet har det ikke vært 

påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

  (2)(4) eller [mysen er framstilt den ..../..../...., og med hensyn til den forventede transporttiden 

inntreffer denne datoen minst 21 dager før denne forsendelsen framvises ved en 

grensekontrollstasjon i Den europeiske union,]] 

II.4. De er blitt behandlet på en av følgende måter: 

  (2) enten [Kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) ved 72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende 

pasteurisering som gir en negativ reaksjon på en fosfataseprøve i storfemelk, kombinert med 

   (2) enten [enda en kortvarig pasteurisering ved høy temperatur, dvs. 72 °C i minst 15 sekunder, eller 

en tilsvarende pasteurisering som gir negativ reaksjon på en fosfataseprøve i storfemelk,] 

   (2) eller [en etterfølgende tørkingsprosess, som dersom det gjelder melk beregnet på fôr, er 

kombinert med ytterligere oppvarming til 72 °C eller mer,] 

   (2) eller [en etterfølgende prosess der pH-verdien reduseres og holdes under 6 i minst én time,] 

   (2)(4) eller [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det 

i dette tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

   (2)(4) eller melken eller de melkebaserte produktene er framstilt den .../.../...., og denne datoen, idet 

det tas hensyn til den forventede transporttiden, er minst 21 dager før forsendelsen 

forevises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union,] 

   (2) eller [sterilisering til en F0-verdi på minst 3,]] 

  (2) eller [behandling ved ultrahøy temperatur (UHT) ved 132 °C i minst ett sekund, kombinert med: 

   (2) enten [en etterfølgende tørkingsprosess, som dersom det gjelder melk beregnet på fôr, er 

kombinert med ytterligere oppvarming til 72 °C eller mer,] 

   (2) eller [en etterfølgende prosess der pH-verdien reduseres og holdes under 6 i minst én time,] 

   (2)(4) eller [kravet om at melken/melkeproduktet er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det 

i dette tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

   (2)(4) eller melken eller de melkebaserte produktene er framstilt den .../.../...., og denne datoen, idet 

det tas hensyn til den forventede transporttiden, er minst 21 dager før forsendelsen 

forevises ved en grensekontrollstasjon i Den europeiske union,] 

  



Nr. 57/168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

STAT Melk, melkebaserte produkter og produktet som er framstilt av melk, som ikke er beregnet på konsum 

 II. Opplysninger om hygiene II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

 II.5. Alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av melken/det melkebaserte produktet/produkt som er framstilt av 

melk, etter bearbeiding. 

 II.6. Melken/det melkebaserte produktet/produktet som er framstilt av melk, er pakket: 

  (2) enten [i nye beholdere,] 

  (2) eller [i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen er desinfisert med et produkt som er godkjent av 

vedkommende myndighet,] 

  og beholderne er merket med en angivelse av arten til melken/det melkebaserte produktet/produktet som er 

framstilt av melk, og merket med en etikett som angir at produktet er kategori 3-materiale og ikke beregnet 

på konsum. 

 II.7.    

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(5) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et 

avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.8. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(6), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvar for forsendelsen i EU: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i 

transitt. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. 
  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/169 

 

STAT  Melk, melkebaserte produkter og produktet som er framstilt av melk, som ikke er beregnet på konsum 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode fra Verdens tollorganisasjon: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 eller 35.04. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere skal containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: «Produksjonsanlegg»: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) Skal fylles ut bare dersom tillatelsen til å importere til Den europeiske union er begrenset til visse regioner i den berørte 

tredjestaten. 

 (4) Dette vilkåret gjelder bare tredjestater som er oppført i kolonne A i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010. 

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

 (6) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til importøren: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når 

grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 2 B 

Hygienesertifikat 

For råmelk og råmelkprodukter fra storfe, som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i transitt 

gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Videre bearbeiding   Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 
Nettovekt Partinummer 
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STAT  Råmelk og råmelkprodukter fra storfe, som ikke er beregnet på konsum 
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II. Opplysninger om hygiene II.a.  Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg X kapittel II avsnitt 4 

og vedlegg XIV kapittel I, og attesterer at råmelk(2) og råmelkprodukter(2), nevnt i rubrikk I.28, oppfyller følgende vilkår: 

II.1. de ble framstilt og kommer fra ……………………….… (navnet på eksportlandet)(3), ………………. (navnet på regionen)(3), 

som er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010, og som har vært fri for munn- og klovsyke og 

kvegpest i 12 måneder umiddelbart før eksport og har ikke foretatt vaksinasjon mot kvegpest i denne perioden, 

II.2. de er framstilt av råmelk fra dyr som på melkingstidspunktet ikke viste kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via råmelk, og som i minst 30 dager før framstillingen har blitt holdt i driftsenheter som ikke er 

underlagt offentlige restriksjoner på grunn av munn- og klovsyke eller kvegpest, 

II.3. de er råmelk eller råmelkprodukter fra storfe som har gjennomgått kortvarig pasteurisering ved høy temperatur (HTST) ved 

72 °C i minst 15 sekunder, eller en tilsvarende pasteurisering som gir en negativ reaksjon på en fosfataseprøve i 

storfemelk, kombinert med 

 (2) (4) enten [kravet om at råmelken eller råmelksproduktene er framstilt minst 21 dager før forsendelsen, og at det i dette 

tidsrommet ikke har vært påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke i eksportstaten,] 

  (2) (4) eller [råmelken eller råmelksproduktene er framstilt den .../.../...., og denne datoen, idet det tas hensyn til den 

forventede transporttiden, er minst 21 dager før forsendelsen forevises ved en grensekontrollstasjon i Den 

europeiske union,] 

 og kommer fra dyr som har gjennomgått regelmessig veterinærkontroll for å sikre at de kommer fra driftsenheter 

der alle storfebesetninger er 

  (2) (4) enten [offisielt anerkjent som frie fra tuberkulose og brucellose(5),] 

  (2) (4) eller [ikke begrenset under den nasjonale lovgivning for utrydding av tuberkulose og brucellose i 

tredjestaten råmelken stammer fra], 

 og (2) (4) enten [offisielt anerkjent som frie fra enzootisk bovin leukose(5);] 

   (2)(4) eller [omfattet av en offentlig ordning for kontroll av enzootisk bovin leukose, og det ikke er påvist 

tegn på denne sykdommen i besetningen de siste to år, verken i kliniske undersøkelser eller i 

laboratorieundersøkelser.] 

 II.4. alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av råmelken/råmelkproduktet etter bearbeiding. 

 II.5. råmelken/råmelkproduktet er pakket: 

  (2) enten [i nye beholdere,] 

  (2) eller [i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen er desinfisert med et produkt som er godkjent av 

vedkommende myndighet,] 

  og beholderne er merket med en angivelse av råmelkens/råmelkproduktets art og er merket med en etikett som 

angir at produktet er kategori 3-materiale og ikke beregnet på konsum. 

 II.6.    

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(6) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et 

avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.7. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 
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STAT  Råmelk og råmelkprodukter fra storfe, som ikke er beregnet på konsum 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(7), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført 

noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt følgende 

krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvar for forsendelsen i EU: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i 

transitt. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode fra Verdens tollorganisasjon: 23.09.10, 23.09.90, 35.01, 35.02 eller 35.04. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere skal containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: «Produksjonsanlegg»: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

 Del II:  

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) Skal fylles ut bare dersom tillatelsen til å importere til Den europeiske union er begrenset til visse regioner i den berørte 

tredjestaten. 

 (4) Dette vilkåret gjelder bare tredjestater som er oppført i kolonne A i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010. 

 (5) Besetning som er offisielt fri for tuberkulose og brucellose i henhold til vedlegg A til rådsdirektiv 64/432/EØF, og besetning som 

er offisielt fri for enzootisk bovin leukose i henhold til kapittel I i vedlegg D til rådsdirektiv 64/432/EØF. 

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

 (7) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/173 

 

STAT  Råmelk og råmelkprodukter fra storfe, som ikke er beregnet på konsum 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til importøren: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når 

grensekontrollstasjonen i Den europeiske union. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

  



Nr. 57/174 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

KAPITTEL 3 A 

Hygienesertifikat 

For boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

23.09.10 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 
Nettovekt Partinummer 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/175 

 

STAT  Boksefôr til kjæledyr 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIII kapittel II og 

vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at fôret til kjæledyr beskrevet overfor: 

II.1. er tilberedt og lagret i en virksomhet eller et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar 

med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.2. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [-  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting med 

sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt med sikte 

på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

   i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

    ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

    v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller 

dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum 

som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk opprinnelse, 

som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av produksjons- eller 

emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på 

grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet: 

    i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

    ii) følgende materiale fra landdyr: 

      biprodukter fra klekkerier, 

      egg, 

      biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

    iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

  



Nr. 57/176 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

STAT  Boksefôr til kjæledyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

  (2) og/eller [-  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF, 

men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009], 

 II.3. har gjennomgått en varmebehandling til en Fc-verdi på minst 3 i hermetisk lukkede beholdere, 

 II.4. er analysert på grunnlag av stikkprøver tatt av minst fem beholdere fra hvert bearbeidede parti, ved hjelp av diagnostiske 

metoder i laboratorium for å sikre en tilstrekkelig varmebehandling av hele forsendelsen som fastsatt i nr. II.3, 

 II.5. har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer etter 

behandlingen. 

 II.6.   

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting 

av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev 

med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.7. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende 

krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(4), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført 

noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt 

følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/177 

 

STAT  Boksefôr til kjæledyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Merknader    

 Del I:   

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

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

 (4) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

  



Nr. 57/178 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

KAPITTEL 3 B 

Hygienesertifikat 

For bearbeidet fôr til kjæledyr, med unntak av boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt 

gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

23.09.10 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 
Nettovekt Partinummer 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/179 

 

STAT  Bearbeidet fôr til kjæledyr, med unntak av boksefôr til kjæledyr 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. Lokalt referansenummer 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIII kapittel II og 

vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at fôret til kjæledyr beskrevet overfor: 

II.1. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.2. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [-  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting med 

sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt med sikte 

på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

   i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

    ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

    v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller 

dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum 

som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk opprinnelse, 

som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av produksjons- eller 

emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på 

grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet: 

    i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

    ii) følgende materiale fra landdyr: 

      biprodukter fra klekkerier, 

      egg, 

      biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

    iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

  



Nr. 57/180 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

STAT  Bearbeidet fôr til kjæledyr, med unntak av boksefôr til kjæledyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

  (2) og/eller [- materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF, men 

der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) nr. 1069/2009], 

 II.3.  

  (2) enten [har gjennomgått en varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 90 ºC,] 

  (2) eller [når det gjelder ingredienser av animalsk opprinnelse, er produsert utelukkende ved å bruke produkter som: 

   a) når det gjelder animalske biprodukter eller avledede produkter fra kjøtt eller kjøttprodukter, er 

varmebehandlet til en kjernetemperatur på minst 90 °C, 

   b) når det gjelder melk og melkebaserte produkter, 

    i) dersom de kommer fra tredjestater eller deler av tredjestater oppført i kolonne B i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010 (3), har gjennomgått tilstrekkelig pasteurisering til å gi 

negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

    ii) som har en pH-verdi som er redusert til under 6 og kommer fra tredjestater eller deler av tredjestater 

oppført i kolonne C i vedlegg I til vedtak 2004/438/EF, først har gjennomgått tilstrekkelig 

pasteurisering til å gi negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

    iii) dersom de kommer fra tredjestater eller deler av tredjestater oppført i kolonne C i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 605/2010, har gjennomgått en sterilisering eller en dobbel varmebehandling der 

hver behandling i seg selv var tilstrekkelig til å gi negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

    iv) dersom de kommer fra tredjestater eller deler av tredjestater oppført i kolonne C i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 605/2010, der det har forekommet utbrudd av munn- og klovsyke i de siste tolv 

månedene, eller der det er foretatt vaksinasjon mot munn- og klovsyke i de siste tolv månedene, har 

gjennomgått: 

     enten 

     sterilisering som gir en Fc-verdi som er lik eller større enn 3, 

     eller 

     en første varmebehandling som har minst samme oppvarmingseffekt som pasteurisering ved 

minst 72 °C i minst 15 sekunder, og som er tilstrekkelig til å gi negativ reaksjon ved en 

fosfataseprøve, etterfulgt av: 

     enten 

     en ytterligere varmebehandling som har minst samme oppvarmingseffekt som den første 

varmebehandlingen, og som er tilstrekkelig til å gi negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

etterfulgt av tørking dersom det dreier seg om tørrmelk eller tørrmelkbaserte produkter, 

     eller 

     syrning slik at pH-verdien er holdt under 6 i minst én time, 

   c) når det gjelder gelatin, er produsert ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-materiale 

behandles med syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger, deretter justering av pH-verdien, 

etterfulgt av, om nødvendig gjentatte ganger, utvinning ved oppvarming og deretter rensing ved hjelp av 

filtrering og sterilisering, 

   d) når det gjelder hydrolysert protein, er produsert ved en prosess som omfatter hensiktsmessige tiltak for å 

redusere risikoen for kontaminering av råstoff i kategori 3, og, når det gjelder hydrolysert protein som 

helt eller delvis kommer fra huder og skinn fra drøvtyggere, er produsert i et bearbeidingsanlegg som 

utelukkende er beregnet på å produsere hydrolysert protein, ved å bruke bare materiale med en 

molekylvekt på under 10 000 Dalton og en prosess som omfatter en bearbeiding av råstoff i kategori 3 

ved at de legges i saltlake, kalkes og vaskes kraftig før 

    i) materialet utsettes for en pH-verdi på over 11 i mer enn tre timer ved en temperatur på over 80 °C, 

etterfulgt av varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved mer enn 3,6 bar, eller 
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    ii) materialet utsettes for en pH-verdi på 1 til 2, etterfulgt av en pH-verdi på over 11, etterfulgt av 

varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved 3 bar, 

   e) når det gjelder eggprodukter, har gjennomgått noen av bearbeidingsmetodene 1-5 eller metode 7, som 

nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, eller er behandlet i samsvar med avsnitt X 

kapittel II i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(4), 

   f) når det gjelder kollagen, har gjennomgått en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-materiale 

gjennomgår en behandling som omfatter vask, justering av pH-verdien ved hjelp av syre eller base 

etterfulgt av én eller flere skyllinger, filtrering og ekstrudering; bruk av andre konserveringsmidler enn 

dem som Unionens regelverk tillater, er forbudt, 

   g) når det gjelder blodprodukter, er produsert ved hjelp av noen av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 

metode 7, som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, 

   h) når det gjelder bearbeidet animalsk protein fra pattedyr, har gjennomgått noen av bearbeidings-

metodene 1-5 eller metode 7, og når det gjelder svineblod, har gjennomgått noen av bearbeidings-

metodene 1-5 eller metode 7, forutsatt at det ved metode 7 er brukt en varmebehandling til en 

kjernetemperatur på minst 80 °C, 

   i) når det gjelder bearbeidet animalsk protein som ikke kommer fra pattedyr, unntatt fiskemel, har 

gjennomgått noen av bearbeidingsmetodene 1-5 eller metode 7, som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 142/2011, 

   k) når det gjelder fiskemel, har gjennomgått noen av bearbeidingsmetodene eller en metode og parametrer 

som sikrer at produktene oppfyller de mikrobiologiske kravene for avledede produkter fastsatt i kapittel I i 

vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011, 

   l) når det gjelder smeltet fett, herunder fiskeoljer, har gjennomgått noen av bearbeidingsmetodene  

1-5 eller metode 7 (og metode 6 når det gjelder fiskeolje), som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 142/2011, eller er produsert i samsvar med avsnitt XII kapittel II i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 853/2004; smeltet fett fra drøvtyggere skal renses på en slik måte at det høyeste 

innholdet av de resterende samlede uløselige urenhetene ikke overstiger 0,15 vektprosent, 

   m) når det gjelder dikalsiumfosfat, er produsert ved en prosess som 

    i) sikrer at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes med varmt vann og behandles med 

fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og med en pH-verdi på under 1,5) i et 

tidsrom på minst to dager, 

    ii) den oppnådde fosforsyren etter framgangsmåten angitt i i), deretter behandles med kalk for å få en 

utfelling av dikalsiumfosfat med en pH-verdi på mellom 4 og 7, og 

    iii) til slutt lufttørker utfellingen av dikalsiumfosfat ved en starttemperatur på mellom 65 °C og 325 °C og 

en sluttemperatur på mellom 30 °C og 65 °C, 

   n) når det gjelder trikalsiumfosfat, er produsert ved en prosess som sikrer 

    i) at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes motstrøms med varmt vann (beinbiter på 

under 14 mm), 

    ii) sammenhengende dampkoking ved 145 °C i 30 minutter ved 4 bar, 

    iii) proteinbuljong skilles fra hydroksyapatitt (trikalsiumfosfat) ved sentrifugering, og 

    iv) at det skjer en granulering av trikalsiumfosfat etter lufttørking i fluidisert seng ved 200 °C], 

   o) når det gjelder aromatiske smaksforsterker framstilt i samsvar med en behandlingsmetode og 

parametrer som sikrer at produktene oppfyller de mikrobiologiske kravene fastsatt i nr. II.4.] 

  (2) eller [gjennomgikk en behandling som tørking eller gjæring, som er godkjent av vedkommende myndigheter] 

  (2) eller [når det gjelder virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker, gjennomgå behandling som er godkjent av vedkommende 

myndigheter, og som sikrer at fôret til kjæledyr ikke medfører en uakseptabel risiko for folkehelsen og 

dyrehelsen,] 

 II.4. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, tatt under eller etter lagring på 

bearbeidingsanlegget og som oppfyller følgende krav(5): 

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

  Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 
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 II.5. har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer etter 

behandlingen. 

 II.6. er pakket i ny emballasje som, dersom fôret til kjæledyr ikke sendes i salgsklare pakninger som tydelig angir at innholdet 

bare er beregnet på fôr til kjæledyr, er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM». 

 II.7.   

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(6) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et 

avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i samsvar 

med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-

risiko.] 

 II.8. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(7), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 
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  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II:  

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1. 

 (4) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

 (5) der: 

  n = antall prøver som skal undersøkes, 

  m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

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

høyere enn M, og 

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

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

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

 (7) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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Hygienesertifikat 

For tyggesaker, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

42.05.00 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 
Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIII kapittel II og 

vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at tyggesaker beskrevet overfor: 

II.1. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [-  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt med 

sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

  i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

  ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

  iv) grisebust, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller 

dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum 

som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [-  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF, 

men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009], 

 II.2. har gjennomgått: 

  (2) og/eller [når det gjelder tyggesaker framstilt av huder og skinn fra hovdyr eller fra fisk, en behandling som er 

tilstrekkelig til å ødelegge sykdomsframkallende organismer (herunder salmonella), og tyggesakene er 

tørre], 

  (2) og/eller [når det gjelder tyggesaker framstilt av animalske biprodukter, med unntak av huder og skinn fra hovdyr eller 

fra fisk, en varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 90 ºC], 

 II.3. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, tatt under eller etter lagring på 

bearbeidingsanlegget, og som oppfyller følgende krav(3): 

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

  Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

 II.4. har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer etter 

behandlingen, 

 II.5. ble pakket i ny emballasje, 
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 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 II.6.  

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med 

et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.7. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende krav: 

    i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

    ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

      har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

      alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

    iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(5), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført 

noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt 

følgende krav: 

    i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

    ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

      har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

      alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

    iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 
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STAT  Tyggesaker 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Varenummer 2309 og 4101 kan eventuelt velges. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II:  

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) der: 

  n = antall prøver som skal undersøkes, 

  m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

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

høyere enn M, og 

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

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

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

 (5) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 3 D 

Hygienesertifikat 

For rått fôr til kjæledyr for direktesalg, eller for animalske biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter 

som skal brukes i fôr til pelsdyr 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIII kapittel II og 

vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at det rå fôret til kjæledyr eller det animalske biproduktet beskrevet overfor: 

II.1. består av animalske biprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består av animalske biprodukter som: 

 a) kommer fra kjøtt som oppfyller de relevante kravene til dyrs og menneskers helse fastsatt i: 

   kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010 (3) forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra et område 

eller en del av et område ……..……… (ISO-kode) som er oppført på listen i nevnte forordning, og som har vært fri 

for munn- og klovsyke, kvegpest, klassisk svinepest, afrikansk svinepest eller smittsomt blæreutslett hos gris i de 

siste tolv månedene, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i dette tidsrommet (bare 

når det er relevant for de mottakelige artene), 

   og/eller kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(4), forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra et 

område eller en del av et område ………. (ISO-kode) som er oppført på listen i nevnte forordning, og som har vært 

fri for Newcastle disease og aviær influensa i de siste tolv månedene, 

   og/eller kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009(5), forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra et 

område eller en del av et område ……….. (ISO-kode) som er oppført på listen i nevnte forordning, og som har 

vært fri for munn- og klovsyke, kvegpest, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smittsomt blæreutslett hos gris, 

Newcastle disease og aviær influensa i de siste tolv månedene, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot 

disse sykdommene i dette tidsrommet (bare når det er relevant for de mottakelige artene), 

  b) kommer fra dyr som har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har vist noe 

tegn på sykdommene nevnt i ovennevnte forordninger, og som dyrene er mottakelige for, og 

  c) kommer fra dyr som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i rådsdirektiv 93/119/EF(6) om vern av dyr på tidspunktet for slakting eller avliving, 

 II.3. består bare av følgende animalske biprodukter: 

  a) deler av slaktede dyr som er egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum, og 

  b) deler av slaktede dyr som er erklært uegnet for konsum, men som ikke viser tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, og som kommer fra skrotter egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, 

 II.4. er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt i de ovennevnte 

forordninger, og de er blitt håndtert for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

 II.5. er blitt pakket i ytteremballasje som er merket med en etikett med teksten «RÅTT FÔR TIL KJÆLEDYR – IKKE 

BEREGNET PÅ KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER I FÔR TIL PELSDYR – IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM», og deretter i lekkasjesikre og offisielt forseglede kasser/containere eller i ny emballasje for å unngå lekkasje 

og offisielt forseglede kasser/containere som er merket med en etikett med teksten «RÅTT FÔR TIL KJÆLEDYR – IKKE 

BEREGNET PÅ KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER I FÔR TIL PELSDYR – IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM», og med navn og adresse til bestemmelsesvirksomheten, 

 II.6. når det gjelder rått fôr til kjæledyr: 

  a) er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 

i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

  b) er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert parti, tatt under lagring (før avsendelse) og som oppfyller 

følgende krav(7): 

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

  Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 5000 i 1 g. 

 II.7.  

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(8) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et 

avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 
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STAT 

Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter 

som skal brukes i fôr til pelsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i samsvar 

med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-

risiko.] 

 II.8. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende krav: 

    i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

    ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

      har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

      alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

    iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(9), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt følgende krav: 

    i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

    ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

      har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

      alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

    iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 Merknader 

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11.91, 05.11.99 eller 23.09.90. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 
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STAT 

Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter 

som skal brukes i fôr til pelsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Varens art: velg rått fôr til kjæledyr eller animalsk biprodukt. 

 
Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1. 

 (4) EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1. 

 (5) EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12. 

 (6) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. 

 (7) der: 

  n = antall prøver som skal undersøkes, 

  m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

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

høyere enn M, og 

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

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

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

 (9) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 3 E 

Hygienesertifikat 

For aromatiske smaksforsterkere til framstilling av fôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt 

gjennom (2) Den europeiske union 

STAT   Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer 
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STAT  Aromatiske smaksforsterkere til framstilling av fôr til kjæledyr 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIII kapittel III og 

vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at de animalske smaksforsterkerne beskrevet overfor: 

II.1. består av animalske biprodukter som oppfyller kravene til dyrehelse nedenfor, 

II.2. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting med 

sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt med sikte 

på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

  i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

   ii) fjørfehoder, 

  iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller 

dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum 

som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk opprinnelse, 

som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av produksjons- eller 

emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på 

grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet: 

   i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 
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    ii) følgende materiale fra landdyr: 

      biprodukter fra klekkerier, 

      egg, 

      biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

    iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

  (2) og/eller [-  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF, 

men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009], 

 II.3. er blitt bearbeidet i samsvar med kapittel III i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, for å drepe 

sykdomsframkallende stoffer, 

 II.4. er blitt undersøkt av vedkommende myndighet som tok en stikkprøve umiddelbart før forsendelsen og fant at den oppfylte 

følgende krav(3): 

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

  Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

 II.5. Sluttproduktet er: 

  (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

  (2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som ble grundig rengjort og desinfisert med et 

desinfiseringsmiddel godkjent av vedkommende myndighet før bruk.] 

  som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM». 

 II.6. Sluttproduktet ble lagret i et lukket lagringsanlegg. 

 II.7. Produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra sykdomsframkallende stoffer 

etter behandlingen. 

 II.8.   

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et 

avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.9. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende krav: 

    i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

    ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

      har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

      alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 
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   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(5), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført 

noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt følgende 

krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

     har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

     alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 Merknader   

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.04 eller 05.11.91. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Angi smaksforsterkeren. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) der: 

  n = antall prøver som skal undersøkes, 

  m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

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

høyere enn M, og 

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

bakterietallet i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 
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 (4) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

 (5) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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Hygienesertifikat 

For animalske biprodukter (3) til framstilling av fôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom (2) 

Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

42.06 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Videre bearbeiding  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II vedlegg XIV, og attesterer at de 

animalske biproduktene beskrevet overfor: 

II.1.1. består av animalske biprodukter som oppfyller kravene til dyrehelse nedenfor, 

II.1.2 de kommer fra området  ..........................................................................(1c) fra dyr som: 

 (2) enten [a)  har vært holdt på dette området siden fødselen eller i minst tre måneder før slakting,] 

 (2) og/eller [b)  er felt i naturen på dette området(1d),] 

II.1.3. stammer fra dyr som: 

 (2) enten [a)  kommer fra driftsenheter: 

  i) der det for følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for, ikke har vært tilfeller/utbrudd av 

kvegpest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease eller sterkt sykdomsframkallende 

aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk svinepest i de siste  

40 dagene, og heller ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius på 10 km fra dem i de siste 

30 dagene, og 

   ii) der det ikke har vært tilfeller/utbrudd av munn- og klovsyke i de siste 60 dagene, og heller ikke i 

driftsenheter som ligger innenfor en radius på 25 km fra dem i de siste 30 dagene, og 

   b)  som 

   i) ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti, 

   ii) har vært holdt på opprinnelsesenheten i minst 40 dager før avsendelsen, og som er blitt 

transportert direkte til slakteriet uten kontakt med andre dyr som ikke oppfyller de samme 

helsekravene, 

   iii) har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har vist noe 

tegn på sykdommene nevnt overfor, og som dyrene er mottakelige for, og 

   iv) som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i rådsdirektiv 93/119/EF(4) om vern av dyr på tidspunktet for slakting 

eller avliving] 

  (2) eller [a)  er fanget og felt i naturen i et område: 

   i) der det i en radius på 25 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av noen av følgende sykdommer som 

dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle disease eller sterkt 

sykdomsframkallende aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk 

svinepest i de siste 40 dagene, og 

   ii) som ligger over 20 km fra grensen til et annet område i en stat eller en del av en stat, som på 

disse datoene ikke er godkjent til å eksportere dette materialet til Den europeiske union, og 

   b)  som innen 12 timer etter fellingen ble transportert for kjøling enten til en innsamlingssentral og 

umiddelbart deretter til et viltbehandlingsanlegg, eller direkte til et viltbehandlingsanlegg,] 

 II.1.4 er blitt framstilt på en virksomhet der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av sykdommene 

nevnt i nr. II.1.3 som dyrene er mottakelige for, i de siste 30 dagene, eller dersom det har vært et sykdomstilfelle, 

tilberedning av råstoff for eksport til Den europeiske union er blitt godkjent først etter at alt kjøtt er fjernet, og 

virksomheten er fullstendig rengjort og desinfisert under tilsyn av en offentlig veterinær, 
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 II.1.5 er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt overfor, og 

de er blitt håndtert for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

 II.1.6. er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer, og i offisielt forseglede containere som er merket med en etikett med 

teksten «RÅSTOFF BARE TIL FRAMSTILLING AV FÔR TIL KJÆLEDYR» og med navn og adresse til 

bestemmelsesvirksomheten i EU, 

 II.1.7 består bare av følgende animalske biprodukter: 

  (2) enten [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, 

og som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum,] 

  (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

   i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

   ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn 

drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr gjennom dette materialet: 

    i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

    ii) følgende materiale fra landdyr: 

      biprodukter fra klekkerier, 

      egg, 

      biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

    iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

  (2) og/eller [- materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF, 

men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009], 
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 II.1.8. de er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget, eller er blitt konservert i samsvar med Unionens regelverk for å unngå at 

de forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres til mottaksanlegget, 

 II.1.9. når det gjelder råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr, som kommer fra dyr behandlet med bestemte stoffer som er 

forbudt i samsvar med direktiv 96/22/EF, der import er tillatt i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009: 

  a) er blitt merket i tredjestaten før de innføres til Unionens territorium, med et kryss av trekull eller aktivkull i flytende 

form på alle yttersider av hvert fryste blokk, eller, når råstoffene transporteres på paller som ikke er delt opp i egne 

forsendelser under transport til mottaksanlegget for framstilling av fôr til kjæledyr, på alle yttersidene på pallen, på 

en slik måte at markeringene dekker minst 70 % av den fryste blokkens diagonale lengde, og er minst 10 cm 

bred, 

  b) når det gjelder materiale som ikke er fryst, er blitt merket i tredjestaten før de innføres til Unionens territorium, 

med trekull i flytende form som sprøytes på eller med trekullpulver som påføres slik at trekullet er klart synlig på 

materialet, og 

  c) når de animalske biproduktene består av råstoffer som er blitt behandlet som omtalt overfor, og andre 

ubehandlede råstoffer, skal alle råstoffene være merket som fastsatt i bokstav a) og b) overfor. 

 (2) (5) [II.2. Særlige krav 

 (2) (6) II.2.1. Biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som er blitt holdt på området nevnt i nr. (II.1.2), der det 

regelmessig utføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos storfe. 

 (2) (7) II.2.2. Biproduktene i denne forsendelsen består bare av animalske biprodukter fra renskåret slakteavfall fra tamme 

drøvtyggere, som er modnet ved en omgivelsestemperatur på over +2 °C i minst tre timer, eller i minst 24 timer når 

det gjelder tyggemuskler fra storfe og utbeinet kjøtt fra husdyr.] 

 II.3.  

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(8) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra 

storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av 

sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.4. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført 

noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt 

følgende krav: 

    i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

    ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

      har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

      alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

    iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/201 

 

STAT   Animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(9), har de sauene og geitene som disse produktene stammer 

fra, siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er 

innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har 

oppfylt følgende krav: 

    i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

    ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

      har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

      alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

    iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 Merknader   

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11.91 eller 05.11.99. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi veterinært godkjenningsnummer for den godkjente virksomheten. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (1c) Eksportstatens navn og ISO-kode som fastsatt i: 

  del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 

  vedlegget til forordning (EF) nr. 798/2008, og 

  vedlegget til forordning (EF) nr. 119/2009. 

  Dessuten skal ISO-koden for regionalisering i dette vedlegget (når det er relevant for de mottakelige artene) angis. 

  



Nr. 57/202 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

STAT  Animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (1d) Bare for stater som Den europeiske union kan importere viltkjøtt til konsum av de samme dyrearter fra. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) Unntatt ubehandlet blod, rå melk, huder og skinn, hover/klover og horn, grisebust og fjør (se de relevante særlige 

importsertifikatene for disse produktene). 

 (4) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. 

 (5) Tilleggsgarantier som skal gis når materiale av tamme drøvtyggere har opprinnelse i et område i en søramerikansk eller 

sørafrikansk stat eller deler av en slik stat, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere til 

konsum til Den europeiske union. Hele tyggemuskelen fra storfe, oppdelt i samsvar med del B(1) kapittel I avsnitt IV i vedlegg I 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206), er også tillatt. 

 (6) Bare for visse søramerikanske stater. 

 (7) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske stater. 

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

 (9) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/203 

 

KAPITTEL 4 A 

Hygienesertifikat 

For import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien til bruk utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til 

eller transitt gjennom( (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

30.02 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

  



Nr. 57/204 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

STAT 

Blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som skal 

anvendes for formål utenfor fôrkjeden 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 c) og d) og artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg 

XIII kapittel IV, og attesterer at blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien beskrevet overfor: 

II.1. består av blod eller blodprodukter fra dyr av hestefamilien som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av blod eller blodprodukter fra dyr av hestefamilien som ikke er beregnet på konsum eller fôr, 

II.3. kommer fra dyr som kommer fra en tredjestat, territorium eller del av slik oppført i kolonnen «liste over tredjestater» i rad 

nr. 3 tabell 2 avsnitt 1 kapittel II i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 der følgende sykdommer er meldepliktige: 

afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke, snive (Burkholderia mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle former, også 

venezuelansk encefalomyelitt hos hest), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt, rabies, miltbrann, 

II.4. er tatt fra blod som ble innsamlet under tilsyn av en veterinær, fra dyr av hestefamilien som på innsamlingstidspunktet 

var fri for kliniske tegn til infeksjonssykdom: 

 (2) enten [på slakterier godkjent i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(3),] 

 (2) eller [på slakterier som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i eksportstaten,] 

  (2) eller [på godkjente anlegg som er under tilsyn av vedkommende myndighet i eksportstaten med henblikk på 

innsamling av blod fra dyr av hestefamilien til framstilling av blodprodukter som brukes til andre formål enn 

fôr til produksjonsdyr,] 

 II.5. kommer fra blod som ble samlet inn fra dyr av hestefamilien, 

 II.5.1 som ved inspeksjon på datoen for innsamling av blod ikke viste kliniske tegn på noen av de meldepliktige sykdommene 

oppført i vedlegg A til rådsdirektiv 2009/156/EF, og på hesteinfluensa, piroplasmose hos hest, rhinopneumonitt hos hest 

og virusarteritt hos hest som er oppført i artikkel 1.2.3. nr. 4 i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for landdyr 

(OIE), 2010-utgaven, 

 II.5.2  som i minst 30 dager før og under blodinnsamlingen er blitt holdt på driftsenheter under veterinærkontroll, og som ikke 

omfattes av et forbud i henhold til artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF eller restriksjoner for afrikansk hestepest i 

samsvar med artikkel 5 i direktiv 2009/156/EF, 

 II.5.3 som ikke hadde noe kontakt med dyr av hestefamilien fra en driftsenhet som var underlagt et forbud av 

dyrehelsemessige årsaker i henhold til artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF. 

 II.5.4. der forbudsperioden nevnt i nr. II.5.2. og II.5.3, er blitt fastsatt som følger: 

  (2) enten [dersom ikke alle dyrene på driftsenheten av arter som er mottakelige for sykdommen, er blitt slaktet og 

lokalene desinfisert, var forbudsperioden: 

    seks måneder når det gjelder snive (Burkholderia mallei), med begynnelse på datoen da dyrene som 

var angrepet av sykdommen, ble slaktet, 

    seks måneder når det gjelder encefalomyelitt hos hest, av alle former, også venezuelansk 

encefalomyelitt hos hest, med begynnelse på datoen da dyrene som var angrepet av sykdommen, ble 

slaktet, 

    når det gjelder infeksiøs anemi hos hest, fram til datoen da alle de angrepne dyrene er slaktet, og de 

gjenværende dyrene reagerte negativt på to Coggins-prøver utført med tre måneders mellomrom, 

    i seks måneder fra datoen for det siste registrerte tilfellet av vesikulær stomatitt, 

    i én måned fra datoen for det siste registrerte tilfellet av rabies, 

    i 15 dager fra datoen for det siste registrerte tilfellet av miltbrann,] 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/205 

 

STAT 

Blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som skal anvendes 

for formål utenfor fôrkjeden 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) eller [dersom alle dyrene på driftsenheten av arter som er mottakelige for sykdommen, er blitt slaktet og 

lokalene desinfisert, skal forbudsperioden være 30 dager, med begynnelse på datoen da dyrene som var 

angrepet av sykdommen, ble slaktet, og lokalene desinfisert, unntatt ved miltbrann, da forbudsperioden 

skal være 15 dager,] 

 II.6. blodproduktene må komme fra en virksomhet eller et anlegg som er godkjent eller registrert av vedkommende myndighet 

i tredjestaten, og være i samsvar med de særlige kravene fastsatt i artikkel 23 eller 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

 II.7. blodproduktene er blitt framstilt av blod som oppfyller vilkårene nevnt i II.4. og II.5, og, 

  (2) enten [er framstilt av blod som er innsamlet fra dyr av hestefamilien som er blitt holdt i et tidsrom på minst tre 

måneder, eller siden fødselen dersom de er yngre enn tre måneder, før innsamlingsdatoen på driftsenheter 

under veterinærkontroll i innsamlingsstaten, som i dette tidsrommet og under blodinnsamlingen har vært fri 

for: 

   a) afrikansk hestepest i to år, 

   b) venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

   c) snive: 

    (2) enten [i minst tre år, eller] 

    (2) eller [i et tidsrom på seks måneder der dyrene har gjennomgått post mortem-kontrollen for 

snive på slakteriet nevnt i II.4, herunder en grundig undersøkelse av slimhinner fra 

luftrøret, strupehodet, nesehulen og bihulene og deres forgreininger, etter at hodet er 

delt etter medianplanet og neseskilleveggen er tatt ut,] 

   d) når det gjelder andre blodprodukter enn serum, vesikulær stomatitt i minst seks måneder,] 

  (2) eller [har gjennomgått minst én av følgende behandlinger, etterfulgt av en effektivitetskontroll, for inaktivering av 

eventuelle sykdomsframkallende stoffer som kan føre til afrikansk hestepest, encefalomyelitt hos hest, av 

alle former, også venezuelansk encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og 

snive (Burkholderia mallei): 

   (2) enten varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer,]] 

   (2) eller [bestråling med 25 kGy gammastråler,]] 

   (2) eller [endring av pH til en pH på 5 i to timer,]] 

   (2) eller [varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C.]] 

 II.8. alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av blod og blodprodukter med sykdomsframkallende 

stoffer ved produksjon, håndtering og emballering, 

 II.9. blod og blodprodukter er emballert i forseglede, tette beholdere, tydelig merket med «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM 

ELLER FÔR» og innsamlingsvirksomhetens godkjenningsnummer, 

 II.10. produktene ble lagret i et lukket lagringsanlegg, 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  



Nr. 57/206 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

STAT 

Blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien som skal anvendes 

for formål utenfor fôrkjeden 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere skal containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi veterinært godkjenningsnummer for den registrerte innsamlingsvirksomheten. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

 (4) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 4 B 

Hygienesertifikat 

For blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som fôrmidler, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Partinummer 
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STAT 

Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes 

som fôrmidler 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b) og attesterer at de animalske biproduktene beskrevet 

overfor: 

II.1. består av blodprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [blod fra slaktede dyr som er egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [blod fra slaktede dyr, som er erklært uegnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som 

ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, som kommer fra skrotter 

som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for konsum etter en kontroll ante mortem i samsvar 

med Unionens regelverk,] 

II.5. har gjennomgått: 

  (2) enten [bearbeiding i samsvar med bearbeidingsmetode ……………… (3) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 142/2011,] 

  (2) eller [en metode og parametrer som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske kravene som er fastsatt i 

kapittel I i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

 II.6. er blitt undersøkt på vedkommende myndighets ansvar som tok en stikkprøve umiddelbart før forsendelsen og fant at 

den oppfylte følgende krav(4): 

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

Enterobacteriaceae:  n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

 II.7. Sluttproduktet er: 

  (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

  (2) eller [transportert i bulkcontainere eller andre transportmidler som ble grundig rengjort og desinfisert med et 

desinfiseringsmiddel godkjent av vedkommende myndighet før bruk,] og som er merket med en etikett 

med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

 II.8. Sluttproduktet ble lagret i et lukket lagringsanlegg. 

 II.9. Produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra sykdomsframkallende stoffer 

etter behandlingen. 

 II.10.   

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(5) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting 

av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev 

med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen.] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 
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STAT 

Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes 

som fôrmidler 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Merknader 

 Del I: 

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11.91 eller 05.11.99. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) Angi metode 1-5 eller 7, etter hva som er relevant. 

 (4) der: 

  n = antall prøver som skal undersøkes, 

  m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

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

høyere enn M, og 

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

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

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

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 4 C 

Hygienesertifikat 

For ubehandlede blodprodukter, bortsett fra de fra dyr av hestefamilien, for framstilling av avledede produkter for 

formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske 

union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

30.02 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Partinummer 
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STAT 

Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til 

framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk 

utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 c) og d) og artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig 

vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at: 

II.1. blodproduktene beskrevet over består av blodprodukter som oppfyller kravene nedenfor, 

II.2. de består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum eller fôr, 

II.3. de er tilberedt og lagret i et anlegg under tilsyn av vedkommende myndighet eller i innsamlingsvirksomheten(2) 

utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [-  blod fra slaktede dyr som er egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [-  blod fra slaktede dyr, som er erklært uegnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men 

som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, som kommer fra 

skrotter som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for konsum etter en kontroll ante mortem 

i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [-  blod fra slaktede dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at de er erklært som egnet til 

konsum som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [-  blod og blodprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum,] 

  (2) og/eller [-  blod og blodprodukter fra levende dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via det aktuelle produktet,] 

  (2) og/eller [-  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til 

direktiv 96/22/EF, men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009], 

 II.4. det blodet som slike produkter framstilles av, er innsamlet: 

  (2) enten [på slakterier godkjent i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) eller [på slakterier godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjestaten,] 

  (2) eller [fra levende dyr i anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjestaten.] 

 (2) [II.5. når det gjelder blodprodukter fra dyr som tilhører taksonene Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea, herunder 

krysninger av disse, kommer produktene fra: 

 II.5.1 en stat der det i løpet av de siste tolv månedene ikke er påvist noe tilfelle av kvegpest, småfepest eller Rift Valley 

Fever, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i løpet av minst de tolv siste 

månedene, 

 (2) II.5.2. enten  

  eller [fra en stats eller regions territorium med kode ……………….… (3) der det i løpet av de siste tolv 

månedene ikke er påvist noe tilfelle av munn- og klovsyke, og der det ikke har vært foretatt 

vaksinasjon mot denne sykdommen i løpet av minst de siste tolv månedene,] 

  (2) eller [fra en stats eller regions territorium med kode ……………….… (3) der det i løpet av de siste tolv 

månedene ikke er påvist noe tilfelle av munn- og klovsyke, og der det i løpet av minst de siste tolv 

månedene er gjennomført vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos 

tamme drøvtyggere(4).]] 
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STAT 

Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til 

framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor 

fôrkjeden for produksjonsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (2) [II.5.3. For dyr som ikke tilhører familien Suidae eller Tayassuidae, gjelder dessuten følgende: 

  (2) enten [i opprinnelsesstaten eller regionen er det i løpet av de siste tolv månedene ikke påvist noe tilfelle av 

vesikulær stomatitt eller blåtunge(2) (heller ikke forekomst av seropositive dyr), og det har ikke vært 

foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene,] 

  (2) eller [det forekommer dyr som er seropositive med hensyn til vesikulær stomatitt og blåtunge(2) i 

opprinnelsesstaten eller regionen(4),]] 

 (2) [II.5.4. For dyr som ikke tilhører familien Suidae eller Tayassuidae, gjelder dessuten følgende: 

 [II.5.4.1. [i opprinnelsesstaten eller regionen er det i løpet av de siste tolv månedene ikke påvist noe tilfelle av smittsomt 

blæreutslett hos gris, klassisk svinepest eller afrikansk svinepest, og det har ikke vært foretatt vaksinasjon av de 

mottakelige artene mot disse sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene]] 

 (2) [II.5.4.2. enten [i opprinnelsesstaten eller regionen er det i løpet av de siste tolv månedene ikke påvist noe tilfelle av 

vesikulær stomatitt eller blåtunge(2) (heller ikke forekomst av seropositive dyr), og det har ikke vært 

foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene,] 

 (2) [II.5.4.2. eller [det forekommer dyr som er seropositive med hensyn til vesikulær stomatitt i opprinnelsesstaten eller 

regionen(4),]]] 

 (2) [II.6. når det gjelder blodprodukter som stammer fra fjørfe eller andre fuglearter, kommer dyrene og produktene fra en 

stats eller regions territorium med kode ………………….. (5) 

som er fri for Newcastle disease og sterkt sykdomsframkallende aviær influensa som definert i OIEs helseregelverk 

for landdyr, 

der det i løpet av minst de siste tolv månedene ikke har vært foretatt vaksinasjon mot aviær influensa, 

der dyrene som produktene stammer fra, ikke er blitt vaksinert mot Newcastle disease med vaksiner framstilt av en 

originalvirusstamme med Newcastle disease som har høyere sykdomsframkallende evne enn lentogene stammer 

av viruset,] 

 II.7. produktene er: 

  (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker eller flasker,] 

  (2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som ble grundig rengjort og desinfisert med 

et desinfiseringsmiddel godkjent av vedkommende myndighet før bruk.] 

  og den ytre emballasjen eller containerne er merket med etiketter med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM 

ELLER FÔR», 

 II.8. produktene ble lagret i et lukket lagringsanlegg, 

 II.9. produktene har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra sykdoms-

framkallende stoffer under transporten, 

 II.10.   

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(6) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra 

storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av 

sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen.] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de 

som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning 

truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller 

region med ubetydelig BSE-risiko.] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 
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STAT 

Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til 

framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor 

fôrkjeden for produksjonsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) Områdekode som angitt i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010. 

 (4) I så fall skal produktene etter grensekontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF og i samsvar med bestemmelsene i artikkel 8 nr. 4 i 

nevnte direktiv, transporteres direkte til det mottakende anlegget. 

 (5) Områdekode som angitt i del 1 i vedlegg II til vedtak 2006/696/EF. 

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

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 4 D 

Hygienesertifikat 

For behandlede blodprodukter, bortsett fra de fra dyr av hestefamilien, for framstilling av avledede produkter for 

formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske 

union 

STAT   Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

30.02 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Partinummer 
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STAT 

Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til 

framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk 

utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 c) og d) og artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig 

vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at: 

II.1. blodproduktene beskrevet over består av blodprodukter som oppfyller kravene nedenfor, 

II.2. de består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum eller fôr, 

II.3. de er tilberedt og lagret i et anlegg under tilsyn av vedkommende myndighet utelukkende med følgende animalske 

biprodukter: 

 (2) enten [-  blod fra slaktede dyr som er egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [-  blod fra slaktede dyr, som er erklært uegnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som 

ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, som kommer fra 

skrotter som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for konsum etter en kontroll ante mortem i 

samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [-  blod fra slaktede dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at de er erklært som egnet til 

konsum som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [-  blod og blodprodukter fra levende dyr som ikke har vist kliniske tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr via disse produktene,] 

 (2) og/eller [-  materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF, 

men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009], 

 II.4. det blodet som slike produkter framstilles av, er innsamlet: 

  (2) enten [på slakterier godkjent i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) eller [på slakterier godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjestaten,] 

  (2) eller [fra levende dyr i anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i tredjestaten.] 

 (2) [II.5. Når det gjelder blodprodukter fra dyr som tilhører Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea, herunder krysninger av 

disse, men som ikke tilhører familien Suidae eller Tayassuidae, har produktene gjennomgått en av følgende 

behandlinger som sikrer fravær av sykdomsframkallende stoffer som kan forårsake munn- og klovsyke, vesikulær 

stomatitt, kvegpest, småfepest, Rift Valley Fever og blåtunge: 

  (2) enten [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

  (2) eller [bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

  (2) eller [endring av pH til en pH på 5 i løpet av to timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

  (2) eller [varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C etterfulgt av en effektivitetskontroll.]] 

 (2) [II.6. Når det gjelder blodprodukter fra Suidae, Tayassuidae, fjørfe og andre fuglearter, har produktene gjennomgått én av 

følgende behandlinger som sikrer fravær av sykdomsframkallende stoffer som kan forårsake følgende sykdommer: 

munn- og klovsyke, vesikulær stomatitt, smittsomt blæreutslett hos gris, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, 

Newcastle disease og sterkt sykdomsframkallende aviær influensa, etter hva som relevant for artene: 

  (2) enten [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

  (2) eller [bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

  (2) eller [varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C for Suidae/Tayassuidae(2) og ved minst 70 

°C for fjørfe og andre fuglearter(2), etterfulgt av en effektivitetskontroll,]] 
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STAT 

Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til 

framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor 

fôrkjeden for produksjonsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (2) [II.7. når det gjelder blodprodukter fra andre arter enn dem som er nevnt i punkt II.5 eller II.6, har produktene gjennomgått 

følgende behandling (oppgi hvilken): ………………….] 

 II.8. produktene er blitt: 

  (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker eller flasker,] 

  (2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som ble grundig rengjort og desinfisert med et 

desinfiseringsmiddel godkjent av vedkommende myndighet før bruk,] og 

  og den ytre emballasjen eller containerne er merket med etiketter med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM 

ELLER FÔR», 

 II.9. produktene ble lagret i et lukket lagringsanlegg, 

 II.10. produktene har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra sykdomsframkallende 

stoffer etter behandlingen, 

 II.11.  

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra 

storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av 

sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen.] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 
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STAT 

Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til 

framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor 

fôrkjeden for produksjonsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

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

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 5 A 

Hygienesertifikat 

For ferske eller kjølte huder og skinn fra hovdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske 

union 

STAT   Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art 

(vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt 
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STAT Ferske eller kjølte huder og skinn fra hovdyr 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og 

attesterer at huder og skinn beskrevet overfor: 

II.1. kommer fra dyr som: 

 (2) enten [- er slaktet, og skrottene er egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [- er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en kontroll ante mortem, er funnet egnet til å 

slaktes for konsum i samsvar med Unionens regelverk,] 

II.2. kommer fra en stat eller, i tilfelle av regionalisering i samsvar med Unionens regelverk, fra en del av en stat som import 

av alle kategorier ferskt kjøtt fra tilsvarende arter er tillatt fra, og som: 

 a) i minst tolv måneder før avsendelsen har vært fri for følgende sykdommer(3): 

  [- klassisk svinepest og afrikansk svinepest,] 

  [- kvegpest,] 

  og  

  b) i minst 12 måneder før avsendelsen har vært fri for munn- og klovsyke, og der det i tolv måneder før avsendelsen 

ikke har vært foretatt vaksinasjon mot munn- og klovsyke(3), 

 II.3. stammer fra: 

  [dyr som har oppholdt seg på territoriet til opprinnelsesstaten i minst tre måneder før slakting, eller siden fødselen når 

det gjelder dyr som er yngre enn tre måneder,] 

  [når det gjelder huder og skinn fra klovdyr, dyr som kommer fra driftsenheter der det ikke har vært utbrudd av munn- og 

klovsyke i løpet av de siste 30 dagene, og der det i 30 dager innenfor en radius på ti kilometer ikke har vært noe tilfelle 

av munn- og klovsyke,] 

  [når det gjelder huder og skinn fra svin, dyr som kommer fra driftsenheter der det ikke har vært utbrudd av smittsomt 

blæreutslett hos gris i løpet av de siste 30 dagene eller av klassisk eller afrikansk svinepest i løpet av de siste 

40 dagene, og der det i 30 dager innenfor en radius på ti kilometer ikke har vært noe tilfelle av disse sykdommene,] 

  [dyr som i løpet av 24 timer før slakting har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet, og ikke har vist noe tegn 

på [munn- og klovsyke], [kvegpest], [klassisk svinepest], [afrikansk svinepest] eller [smittsomt blæreutslett hos gris] (3),] 

 II.4. de har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer. 

 Merknader   

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 41.01, 41.02 eller 41.03. 
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STAT   Ferske eller kjølte huder og skinn fra hovdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) Stryk sykdommer som ikke er relevante for den aktuelle arten. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 5 B 

Hygienesertifikat 

For behandlede huder og skinn fra hovdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT   Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt 
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D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
te

ri
n

g
 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

  Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV 

kapittel II, og attesterer at huder og skinn beskrevet overfor: 

 II.1. kommer fra dyr som: 

  (2) enten [- er slaktet, og skrottene er egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) eller [- er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en kontroll ante mortem, er funnet egnet 

til å slaktes for konsum i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) eller [ikke har vist kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr gjennom hud 

og skinn, og ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti,] 

(2) enten [II.2. kommer fra dyr med opprinnelse i en tredjestat eller, i tilfelle av regionalisering i samsvar med Unionens 

regelverk, en del av en tredjestat oppført i del 1 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(3), som 

import av ferskt kjøtt fra tilsvarende arter er tillatt fra, og er blitt: 

  (2) enten [tørket,] 

  (2) eller [tørrsaltet eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse,] 

   (2) eller [tørrsaltet eller våtsaltet på følgende dato ...... og i samsvar med transportørens erklæring vil 

hudene og skinnene bli transportert med skip, og transportens varighet vil være slik at de har 

gjennomgått minst 14 dagers salting før de ankommer EU-grensekontrollstasjonen,] 

   (2) eller [saltet i sju døgn i havsalt tilsatt 2 % natriumkarbonat,] 

   (2) eller [saltet i havsalt tilsatt 2 % natriumkarbonat på følgende dato ...... og i samsvar med transportørens 

erklæring vil hudene og skinnene bli transportert med skip, og transportens varighet vil være slik at 

de har gjennomgått minst sju dagers salting før de ankommer EU-grensekontrollstasjonen,] 

 (2) eller [II.2. kommer fra dyr med opprinnelse i en tredjestat eller, i tilfelle av regionalisering i samsvar med Unionens 

regelverk, en del av en tredjestat oppført i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, som import av 

ferskt kjøtt fra tilsvarende arter IKKE er tillatt fra, og er blitt: 

   (2) enten [saltet i sju døgn i havsalt tilsatt 2 % natriumkarbonat,] 

   (2) eller [saltet i havsalt tilsatt 2 % natriumkarbonat på følgende dato ...... og i samsvar med transportørens 

erklæring vil hudene og skinnene bli transportert med skip, og transportens varighet vil være slik at 

de har gjennomgått minst sju dagers salting før de ankommer EU-grensekontrollstasjonen,] 

   (2) eller [tørket i 42 døgn ved en temperatur på minst 20 ºC,]] 

  II.3. forsendelsen ikke har vært i kontakt med andre animalske produkter eller levende dyr som kan utgjøre en fare 

for spredning av en alvorlig smittsom sykdom. 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 
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STAT  Behandlede huder og skinn fra hovdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 41.01, 41.02 eller 41.03. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1. 

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

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 5 C 

Offisiell erklæring 

For behandlede huder og skinn fra drøvtyggere og dyr av hestefamilien beregnet på forsendelse til eller transitt 

gjennom (1) Den europeiske union, og som før import har vært isolert i 21 døgn eller vil være under transport i 

21 døgn uten avbrudd 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt 
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STAT 

Behandlede huder og skinn fra drøvtyggere og dyr av 

hestefamilien som før import har vært isolert i 21 døgn eller vil 

være under transport i 21 døgn uten avbrudd 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

  Undertegnede erklærer at huder og skinn beskrevet overfor: 

 II.1. kommer fra dyr som: 

  (1) enten [- er slaktet, og skrottene er egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (1) eller [- er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en kontroll ante mortem, er funnet 

egnet til å slaktes for konsum i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (1) eller [ikke har vist kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr gjennom 

hud og skinn, og ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti,] 

 [II.2. er blitt: 

  (1) enten [tørket,] 

  (1) eller [tørrsaltet eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse,] 

   (1) eller [saltet i sju døgn i havsalt tilsatt 2 % natriumkarbonat,] 

  II.3. ikke har vært i kontakt med andre animalske produkter eller levende dyr som kan utgjøre en fare for 

spredning av en alvorlig smittsom sykdom, 

 (2) enten [II.4. umiddelbart før avsendelse har vært isolert under offentlig tilsyn i 21 dager etter behandlingen beskrevet i 

nr. II.2.] 

 (2) eller [II.4. ifølge transportørens erklæring vil være under transport i minst 21 dager]. 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 41.01, 41.02 eller 41.03. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II: 

 (1) Stryk det som ikke passer. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

  



Nr. 57/226 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

STAT 

Behandlede huder og skinn fra drøvtyggere og dyr av 

hestefamilien som før import har vært isolert i 21 døgn eller vil 

være under transport i 21 døgn uten avbrudd 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/227 

 

KAPITTEL 6 A 

Hygienesertifikat 

For behandlede jakttrofeer og andre bearbeidinger fra fugler og hovdyr, som består utelukkende av bein, horn, 

hover/klover, klør, gevir, tenner, huder eller skinn, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom( (2) Den 

europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 

D
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Antall kolli 
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STAT 

Behandlede jakttrofeer og andre bearbeidinger fra fugler og 

hovdyr, som består utelukkende av bein, horn, hover/klover, klør, 

gevir, tenner, huder eller skinn 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

  Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II vedlegg XIV, og attesterer 

at jakttrofeene beskrevet overfor: 

 II.1. umiddelbart etter behandlingen og uten å komme i berøring med andre produkter av animalsk opprinnelse 

som kan kontaminere dem, er pakket hver for seg og i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå enhver 

senere kontaminering, 

(2) enten [II.2. når det gjelder jakttrofeer eller andre bearbeidinger som består utelukkende av huder eller skinn: 

  (2) enten [er blitt tørket,] 

  (2) eller [er blitt tørrsaltet eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse,] 

  (2) eller [er tørrsaltet eller våtsaltet på følgende dato .....……. og, i samsvar med transportørens 

erklæring, vil bli transportert med skip, og transportens varighet vil være slik at de har 

gjennomgått minst 14 dagers salting før de ankommer EU-grensekontrollstasjonen,]] 

(2) eller [II.2. når det gjelder jakttrofeer eller andre bearbeidinger som består utelukkende av bein, horn, hover/klover, klør, 

gevir eller tenner: 

   a) har ligget i kokende vann i et hensiktsmessig tidsrom for å sikre at alle andre materialer enn bein, horn, 

hover/klover, klør, gevir eller tenner er fjernet, og 

  b) er blitt desinfisert med et produkt som er godkjent av vedkommende myndighet, særlig med 

hydrogenperoksid for deler som består av bein, 

  II.3.   

   (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i 

vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3) eller mekanisk utbeinet 

kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke 

slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, 

eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som 

føres inn i kraniehulen,] 

   (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter 

enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en 

beslutning truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert 

som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko.] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/229 

 

STAT 

Behandlede jakttrofeer og andre bearbeidinger fra fugler og 

hovdyr, som består utelukkende av bein, horn, hover/klover, klør, 

gevir, tenner, huder eller skinn 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.05, 05.06, 05.07 eller 97.05. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: For varens art angis én eller flere av følgende: [bein], [horn], [hover/klover], [klør], [gevir], [tenner], [huder] eller 

[skinn]. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

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

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 6 B 

Hygienesertifikat 

For jakttrofeer fra fugler og hovdyr, som består av hele ubehandlede deler, beregnet på forsendelse til eller transitt 

gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Antall kolli 
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STAT Jakttrofeer og andre bearbeidinger fra fugler og hovdyr, 

som består av hele ubehandlede deler 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II vedlegg XIV, og attesterer at 

jakttrofeene beskrevet overfor: 

(2) enten [II.1. når det gjelder jakttrofeer eller andre bearbeidinger fra klovdyr, med unntak av svin: 

  a) …………………………. (region) har vært fri for munn- og klovsyke og kvegpest i de siste tolv 

månedene, og i løpet av samme periode er det ikke foretatt vaksinasjon mot noen av disse 

sykdommene, og 

  b) jakttrofeene eller andre bearbeidinger beskrevet overfor: 

   i) kommer fra dyr som ble avlivet på territoriet til den nevnte regionen, som har tillatelse til å 

eksportere ferskt kjøtt av tilsvarende mottakelige husdyrart, der det i løpet av de siste 

60 dagene ikke har vært noen dyrehelserestriksjoner på grunn av utbrudd av sykdom som viltet 

er mottakelig for, og 

   ii) kommer fra dyr som ble avlivet minst 20 km fra grensen til en annen tredjestat eller del av 

tredjestat som ikke har tillatelse til å eksportere ubehandlede jakttrofeer fra andre klovdyr enn 

svin til Unionen,] 

(2) eller [II.1. når det gjelder jakttrofeer eller andre bearbeidinger fra viltlevende svin: 

  a) ………………… (region) har vært fri for klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smittsomt 

blæreutslett hos gris, munn- og klovsyke og ondartet smittsom griselammelse (Teschens sykdom) i 

de siste tolv månedene, og i løpet av samme periode er det ikke foretatt vaksinasjon mot noen av 

disse sykdommene, og 
 

   b) jakttrofeene eller andre bearbeidinger beskrevet overfor: 

    i) kommer fra dyr som ble avlivet på dette territoriet, som har tillatelse til å eksportere ferskt kjøtt 

av tilsvarende mottakelige husdyrart, der det i løpet av de siste 60 dagene ikke har vært noen 

dyrehelserestriksjoner på grunn av utbrudd av sykdom som svin er mottakelig for, og 

    ii) kommer fra dyr som ble avlivet minst 20 km fra grensen til en annen tredjestat eller del av 

tredjestat som ikke har tillatelse til å eksportere ubehandlede jakttrofeer fra viltlevende svin til 

Unionen,] 

 (2) eller [II.1. når det gjelder jakttrofeer og andre bearbeidinger fra enhovede dyr, jakttrofeene og andre bearbeidinger 

beskrevet overfor kommer fra viltlevende enhovede dyr som ble avlivet på territoriet til eksportstaten 

nevnt overfor,] 

   a) ……………….. (region) er fri for sterkt sykdomsframkallende aviær influensa og Newcastle disease, 

og 

   b) jakttrofeene og andre bearbeidinger beskrevet overfor, kommer fra viltlevende fuglevilt som ble 

avlivet i den nevnte regionen, der det i løpet av de siste 30 dagene ikke har vært noen 

dyrehelserestriksjoner på grunn av utbrudd av sykdom som viltlevende fuglevilt er mottakelige for,] 

  II.2. jakttrofeene og andre bearbeidinger beskrevet overfor er uten å komme i berøring med andre produkter 

av animalsk opprinnelse som kan kontaminere dem, pakket hver for seg og i gjennomsiktig og lukket 

emballasje for å unngå enhver senere kontaminering. 

  II.3.   

   (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i 

vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3) eller mekanisk 

utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt 

av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med 

samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et avlangt 

stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

   (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og 

geiter enn de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region 

som ved en beslutning truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 

er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko.] 

  



Nr. 57/232 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

STAT 

Jakttrofeer og andre bearbeidinger fra fugler og hovdyr, som 

består av hele ubehandlede deler 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.05, 05.06 eller 05.07. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

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

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 7 A 

Hygienesertifikat 

For grisebust fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er fri for afrikansk svinepest, beregnet på forsendelse til 

eller transitt gjennom( (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

05.02 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Virksomhetenes godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt 
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STAT 

Grisebust fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er fri 

for afrikansk svinepest 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10 bokstav b) iv), og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV 

kapittel II, og attesterer at: 

II.1. grisebusten beskrevet overfor, kommer fra svin som har opprinnelse og er slaktet i et slakteri i opprinnelsesstaten, 

II.2. svinene som grisebusten kommer fra, ved undersøkelser utført under slakting, ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr, og som ikke er slaktet for å utrydde en epizooti, 

II.3. opprinnelsesstaten, eller i tilfelle av regionalisering i samsvar med Unionens regelverk, opprinnelsesregionen, har vært 

fri for afrikansk svinepest de siste tolv månedene, 

II.4. grisebusten er tørre og forsvarlig pakket. 

     

Merknader   

Del I:    

 Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

 Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi veterinært godkjenningsnummer for den registrerte virksomheten. 

 Del II:   

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 7 B 

Hygienesertifikat 

For grisebust fra tredjestater eller regioner i tredjestater som ikke er fri for afrikansk svinepest, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom( (2) Den europeiske union 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

05.02 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10 bokstav b) iv), og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV 

kapittel II, og attesterer at: 

II.1. grisebusten beskrevet overfor, kommer fra svin som har opprinnelse og er slaktet i et slakteri i opprinnelsesstaten, 

II.2. svinene som grisebusten kommer fra, ved undersøkelser utført under slakting, ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr, og som ikke er slaktet for å utrydde en epizooti, 

II.3. ovennevnte grisebust er blitt: 

 (2) enten [kokt,] 

 (2) eller [farget,] 

 (2) eller [bleket,] 

II.4. grisebusten er tørr og forsvarlig pakket. 

  

Merknader 

Del I:  

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i 

transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi veterinært godkjenningsnummer for den registrerte virksomheten. 

 Del II:   

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 
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STAT 

Grisebust fra tredjestater eller regioner i tredjestater som ikke er fri 

for afrikansk svinepest 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 8 

Hygienesertifikat 

For animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor fôrkjeden eller som vareprøver (2), beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varens  

art 

Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Antall  

kolli 

Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II vedlegg XIV, og attesterer at 

de animalske biproduktene beskrevet overfor: 

II.1. er vareprøver som består av animalske biprodukter beregnet på særlige undersøkelser eller analyser, som nevnt i 

definisjon nr. 39 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011, og som er merket med en etikett med 

teksten «VAREPRØVE, IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», eller 

II.2. oppfyller kravene til dyrehelse nedenfor: 

II.2.1 de kommer fra området ................ ………………………… (3) fra dyr som: 

 (2) enten [a) har vært holdt på dette området siden fødselen eller i minst tre måneder før slakting,] 

 (2) eller [b) er felt i naturen på dette området (4);] 

II.2.2. stammer fra dyr som: 

 (2) enten [a) kommer fra driftsenheter: 

   i) der det for følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for, ikke har vært 

tilfeller/utbrudd av kvegpest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease eller sterkt 

sykdomsframkallende aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk 

svinepest i de siste 40 dagene, og heller ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius 

på 10 km fra dem i de siste 30 dagene, og 

    ii) der det ikke har vært tilfeller/utbrudd av munn- og klovsyke i de siste 60 dagene, og heller 

ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius på 25 km fra dem i de siste 30 dagene, og 

   [b) som 

   i) ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti, 

   ii) har vært holdt på opprinnelsesenheten i minst 40 dager før avsendelsen, og som er blitt 

transportert direkte til slakteriet uten kontakt med andre dyr som ikke oppfyller de samme 

helsekravene, 

   iii) har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har vist 

noe tegn på sykdommene nevnt overfor, og som dyrene er mottakelige for, og 

   iv) som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med 

de relevante bestemmelsene i rådsdirektiv 93/119/EF(5) om vern av dyr på tidspunktet for 

slakting eller avliving] 

  (2) eller [a) er fanget og felt i naturen i et område: 

   i) der det i en radius på 25 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av noen av følgende sykdommer 

som dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle disease eller sterkt 

sykdomsframkallende aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk 

svinepest i de siste 40 dagene, og 

   ii) som ligger over 20 km fra grensen til et annet område i en stat eller en del av en stat, som 

på disse datoene ikke er godkjent til å eksportere dette materialet til Den europeiske union, 

og 

   [b) som innen 12 timer etter fellingen ble transportert for kjøling enten til en innsamlingssentral og 

umiddelbart deretter til et viltbehandlingsanlegg, eller direkte til et viltbehandlingsanlegg,] 

 II.2.3 er blitt framstilt på en virksomhet der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av 

sykdommene nevnt i nr. II.2.2 som dyrene er mottakelige for, i de siste 30 dagene, eller dersom det har vært et 

sykdomstilfelle, tilberedning av råstoff for eksport til Den europeiske union er blitt godkjent først etter at alt kjøtt er 

fjernet, og virksomheten er fullstendig rengjort og desinfisert under tilsyn av en offentlig veterinær, 

 II.2.4. er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt overfor, 

og de er blitt håndtert for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 
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STAT 

Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

II.2.5. er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer, eller i emballasje som er rengjort og desinfisert før bruk, i 

containere som er forseglet på vedkommende myndighets ansvar og påført en etikett med teksten «ANIMALSKE 

BIPRODUKTER BARE FOR FRAMSTILLING AV AVLEDEDE PRODUKTER TIL BRUK UTENFOR 

FÔRKJEDEN» og navn og adresse til bestemmelsesvirksomheten i EU,  

II.2.6. består bare av følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte 

dyr, og som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle 

grunner ikke er beregnet på konsum,] 

 (2) eller [-  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt 

som er felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

  i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med 

Unionens regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr, 

  ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, 

herunder falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr 

enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede 

bein, fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra virksomheter eller anlegg som framstiller produkter til 

konsum,] 

  (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr gjennom dette materialet: 

   i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

   ii) følgende materiale fra landdyr: 

    biprodukter fra klekkerier, 

    egg, 

    biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

   iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

  (2) og/eller [- pels fra døde dyr som ikke viste kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle produktet,] 

 II.2.7. de er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget, eller er blitt konservert i samsvar med Unionens regelverk for å 

unngå at de forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres til mottaksanlegget. 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

(2) (6) [II.2.8. Særlige krav 

(2) (7) [II.2.8.1. Biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som kommer fra området nevnt i nr. (II.2.1) der det 

regelmessig utføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos storfe. 

(2) (8) [II.2.8.2. Biproduktene i denne forsendelsen består av animalske biprodukter fra slakteavfall eller utbeinet kjøtt.] 

II.2.9.  

 (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(9) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein 

fra storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving 

ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved 

ødeleggelse av sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

 (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de 

som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning 

truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller 

region med ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.2.10. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder 

melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene 

stammer fra, siden fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der 

det ikke er innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre 

årene har oppfylt følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt 

bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten 

bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder 

melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(10), har de sauene og geitene som disse 

produktene stammer fra, siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en 

driftsenhet der det ikke er innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og 

som i de siste sju årene har oppfylt følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt 

bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten 

bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 
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STAT 

Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

  Rubrikk I.11: Når det gjelder forsendelser for særlige undersøkelser eller analyser: angi bare navn og adresse til virksomheten. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: denne rubrikken skal fylles ut: 

  produkter for framstilling av avledede produkter for bruk utenfor fôrkjeden: bare dersom attesten gjelder varer i transitt. 

Produkter i transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  produkter for særlige undersøkelser eller analyser: anlegget i EU som er angitt i tillatelsen fra vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11.91, 05.11.99 eller 30.01. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.25: med hensyn til sertifikatet, «teknisk bruk» omfatter bruk som vareprøve. 

  Rubrikk I.26 og I.27: unntatt for vareprøver, som ikke sendes i transitt, fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller 

import. 

  Rubrikk I.28: 

  produkter for framstilling av avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden: Produksjonsanlegg: Angi veterinært 

godkjenningsnummer for den godkjente virksomheten. 

  produkter for særlige undersøkelser eller analyser: anlegget i EU som er angitt i tillatelsen fra vedkommende myndighet. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) Eksportstatens navn og ISO-kode som fastsatt i: 

  del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010. 

  vedlegget til forordning (EF) nr. 798/2008, og 

  vedlegget til forordning (EF) nr. 119/2009. 

  Dessuten skal ISO-koden for regionalisering i dette vedlegget (når det er relevant for de mottakelige artene) angis. 

 (4) Bare for stater som Den europeiske union kan importere viltkjøtt til konsum av de samme dyrearter fra. 

 (5) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. 
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STAT 

Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 (6) Tilleggsgarantier som skal gis når materiale av tamme drøvtyggere har opprinnelse i et område i en søramerikansk eller 

sørafrikansk stat eller deler av en slik stat, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere til 

konsum til Den europeiske union. Hele tyggemuskelen fra storfe, oppdelt i samsvar med del B(1) kapittel I avsnitt IV i vedlegg 

I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004, er også tillatt. 

 (7) Bare for visse søramerikanske stater. 

 (8) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske stater. 

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

 (10) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 9 

Hygienesertifikat 

For fiskeolje som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes til fôrmidler eller formål utenfor fôrkjeden, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

  Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Fiskeolje som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes som 

fôrmiddel eller til formål utenfor fôrkjeden 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og 

attesterer at fiskeoljen beskrevet overfor: 

II.1. består av fiskeolje som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av fiskeolje som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er tilberedt og lagret i et særlig anlegg for bearbeiding av fisk, som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende 

myndighet i samsvar med artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [- animalske biprodukter oppstått fra framstillingen av produkter beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

 (2) og/eller [- vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [- [- animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til 

konsum,] 

II.5. og at fiskeoljen: 

   a) er blitt bearbeidet i samsvar med avsnitt 3 kapittel II i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011, for 

å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

   b) ikke har vært i kontakt med andre typer olje, herunder smeltet fett fra andre landdyrarter, og 

  (2) enten [(c) er pakket i nye containere eller i containere som er blitt rengjort og om nødvendig desinfisert som 

forebyggende tiltak mot forurensning, og hvor alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering,] 

  (2) eller [(c) når den skal transporteres i bulk, skal rør, pumper, bulktanker og alle andre bulkcontainere eller 

tankbiler brukt under transport av produktene fra produksjonsanlegget direkte til skipet, til tanker på 

land eller direkte til anleggene, være kontrollert og funnet rene før de tas i bruk,] 

  og d) som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM». 

 Merknader   

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 15.04 eller 15.18 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 
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STAT 

Fiskeolje som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes som 

fôrmiddel eller til formål utenfor fôrkjeden 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 10 A 

Hygienesertifikat 

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes som fôrmidler, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes som 

fôrmiddel 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og 

attesterer at det smeltede fettet beskrevet overfor: 

II.1. består av smeltet fett som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består av smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

II.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

   i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

  ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller 

dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til 

konsum som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på 

grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for 

folke- eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn 

på sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet: 

   i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes som 

fôrmiddel 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

   ii) følgende materiale fra landdyr: 

    biprodukter fra klekkerier, 

    egg, 

    biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

   iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 II.5. (2) enten [-  når det gjelder materiale som kommer fra svin, og som kommer fra en stat eller en del av et territorium 

som har vært fri for munn- og klovsyke de siste 24 månedene og fri for klassisk svinepest og afrikansk 

svinepest de siste 12 månedene,] 

  (2) og/eller [-  når det gjelder materiale som kommer fra fjørfe, og som kommer fra en stat eller en del av et territorium 

som har vært fri for Newcastle disease og aviær influensa de siste seks månedene,] 

  (2) og/eller [-  når det gjelder materiale som kommer fra drøvtyggere, og som kommer fra en stat eller en del av et 

territorium som har vært fri for munn- og klovsyke de siste 24 månedene og fri for kvegpest de siste 

12 månedene,] 

  (2) og/eller [- dersom det i det relevante tidsrommet overfor har vært utbrudd av én av ovennevnte sykdommer, og 

dersom det smeltede fettet kommer fra mottakelige arter, har gjennomgått varmebehandling ved minst 

70 °C i minst 30 minutter eller ved minst 90 °C i minst 15 minutter, og 

   nærmere opplysninger om de kritiske kontrollpunktene er registrert og holdt à jour, slik at eieren, den 

driftsansvarlige eller vedkommendes representant og eventuelt vedkommende myndighet kan overvåke 

driften av anlegget. Opplysningene skal omfatte partikkelstørrelse, kritisk temperatur og eventuelt 

absolutt tid, trykkprofil, tilførselshastighet for råstoffer og resirkuleringsrate for fett.] 

 II.6. dersom det kommer fra drøvtyggere, er det blitt renset slik at det høyeste innholdet av resterende uløselige urenheter 

ikke overstiger 0,15 vektprosent. 

 II.7. det smeltede fettet 

   a) er bearbeidet i samsvar med avsnitt 3 kapittel II i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011 eller 

behandlet i samsvar med avsnitt XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 for å drepe 

sykdomsframkallende stoffer, og 

  (2) enten [b) er pakket i nye containere eller i containere som er blitt rengjort og om nødvendig desinfisert som 

forebyggende tiltak mot forurensning, og hvor alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering,] 

  (2) eller [b) når den skal transporteres i bulk, skal rør, pumper, bulktanker og alle andre bulkcontainere eller 

tankbiler brukt under transport av produktene fra produksjonsanlegget direkte til skipet, til tanker på 

land eller direkte til anleggene, være undersøkt på vedkommende myndighets ansvar og funnet rene 

før de tas i bruk,] 

  som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM». 

 II.8.    

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting 

av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev 

med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.9. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende 

krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes 

som fôrmiddel 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(5), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført 

noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt 

følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10, 15.17 eller 15.18. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 
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 (4) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

 (5) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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Hygienesertifikat 

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes til visse formål utenfor fôrkjeden, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8, 9 og 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel 

II, og attesterer at det smeltede fettet beskrevet overfor: 

II.1. består av smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, og oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

II.2.1 når det gjelder materiale beregnet på produksjon av biodiesel, animalske biprodukter nevnt i artikkel 8, 9 og 10 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.2.2. når det gjelder materiale beregnet på andre formål: 

 (2) enten [-  animalske biprodukter som inneholder restmengder av godkjente stoffer eller forurensende stoffer som 

overskrider de tillatte nivåene i henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 96/23/EF,] 

 (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse som er erklært uegnet til konsum på grunn av forekomst av 

fremmedlegemer i disse produktene,] 

 (2) og/eller [-  dyr og deler av dyr, med unntak av dyrene nevnt i artikkel 8 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som 

døde på annen måte enn ved slakting for konsum, herunder dyr som er avlivet for å bekjempe sykdom,] 

 (2) og/eller [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,]  

  (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

   i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

   ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker 

eller dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til 

konsum som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på 

grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for 

folke- eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn 

på sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 
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  (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet: 

   i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

   ii) følgende materiale fra landdyr: 

    biprodukter fra klekkerier, 

    egg, 

    biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

   iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

  (2) og/eller [-  virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr 

eller mennesker,] 

  (2) og/eller [-  dyr og deler av disse som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale 

som nevnt i artikkel 8 bokstav a), iii), iv) og v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-

g) i forordning (EF) nr. 1069/2009,] 

  (2) og/eller [-  huder og skinn, hover/klover, fjør, ull, horn, hår og pels fra døde dyr som ikke har vist noen tegn på 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr gjennom det aktuelle produktet,] 

  (2) og/eller [-  fettvev fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom dette materialet til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum som 

følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 II.2.3 når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler: 

  (2) enten [-  spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3);] 

  (2) og/eller [-  hele kropper eller deler av kropper av døde dyr som ved disponeringstidspunktet inneholder spesifisert 

risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 999/2001,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter framstilt av dyr som har gjennomgått ulovlig behandling som definert i artikkel 1 

nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende stoffer 

oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, forutsatt at disse restmengdene overskrider det 

tillatte nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler regelverk på dette 

området, importmedlemsstatens lovgivning,] 

 II.3. det smeltede fettet 

  a) er blitt bearbeidet i samsvar med metode .…………….. som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

  b) er før avsendelsen til Unionen blitt merket med glyceroltriheptanoate (GTH), slik at den homogene 

minimumskonsentrasjonen på minst 250 mg GHT per kg fett er oppnådd, 

  c) når det gjelder smeltet fett fra drøvtyggere, er uløselige urenheter som overstiger 0,15 vektprosent, fjernet, 

  d) er transportert under forhold som hindrer at de kontamineres, og 

  e) er merket på emballasjen eller beholderen med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR», 
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 II.4. Når det gjelder materiale beregnet på organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler: 

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

forordning (EF) nr. 999/2001 eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og dyrene 

som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller 

avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et avlangt stavformet 

instrument som føres inn i kraniehulen.] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10, 15.17 eller 15.18. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

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

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 11 

Hygienesertifikat 

For gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes til fôrmidler eller formål utenfor fôrkjeden, 

beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

  Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 

(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel I, og attesterer at 

gelatin/kollagen(2) beskrevet overfor: 

II.1. består av gelatin/kollagen (2) som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av gelatin/kollagen(2) som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

II.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

  i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

 
  ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på 

grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for 

folke- eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

 II.5. gelatinen/kollagenet(2) 

   a) er innpakket, emballert, lagret og transportert under tilfredsstillende hygieniske forhold, og særlig 

innpakkingen og emballeringen fant sted i et rom som var avsatt til dette formålet, og bare 

konserveringsmidler som er godkjent i henhold til Unionens regelverk, er brukt. 

    Innpakninger og emballasje som inneholder gelatin/kollagen(2), skal være påført teksten 

«GELATIN/KOLLAGEN(2) EGNET TIL FÔR», og 
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  (2) enten [b) når det gjelder gelatin, er blitt framstilt ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-materiale 

behandles med syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger, herunder justering av pH-

verdien, utvinning ved én eller flere etterfølgende oppvarminger, etterfulgt av rensing ved hjelp av 

filtrering og sterilisering, for å drepe sykdomsframkallende stoffer,] 

  (2) eller [b) når det gjelder kollagen, er blitt framstilt ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-

materiale gjennomgår en behandling som omfatter vask, justering av pH-verdien ved hjelp av syre 

eller base etterfulgt av én eller flere skyllinger, filtrering og ekstrudering, for å drepe 

sykdomsframkallende stoffer.] 

 II.6. når det gjelder gelatin fra andre materialer enn huder og skinn: 

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting 

av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev 

med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.7. når det gjelder gelatin fra andre materialer enn huder og skinn: 

  Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende 

krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(4), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført 

noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt 

følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

    har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

    alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 
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 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 35.03 eller 35.04. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Varens art: velg gelatin eller kollagen. 

Produksjonsanlegg: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

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

 (4) EFT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 12 

Hygienesertifikat 

For hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes til 

fôrmidler eller formål utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT   Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

  Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel I og 

attesterer at hydrolysert protein/dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat(2) beskrevet overfor: 

II.1. består av hydrolysert protein/dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat(2) som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av hydrolysert protein/dikalsiumfosfat/trikalsiumfosfat(2) som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

II.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

II.4.1 når det gjelder dikalsiumfosfat fra avfettede bein: 

 skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og som i samsvar 

med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum, 

II.4.2 når det gjelder andre materialer: 

  (2) enten [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

   i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

   ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker 

eller dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til 

konsum som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske 

biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer 

noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste 

tegn på sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 
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  (2) og/eller [- vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr gjennom dette materialet: 

   i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

   ii) følgende materiale fra landdyr: 

    biprodukter fra klekkerier, 

    egg, 

    biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

   iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 II.5. og det hydrolyserte proteinet/dikalsiumfosfatet/trikalsiumfosfatet(2): 

   a) er innpakket og emballert i emballasje merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM», og er lagret og transportert under tilfredsstillende hygieniske forhold, og særlig 

innpakkingen og emballeringen fant sted i et rom som var avsatt til dette formålet, og bare 

konserveringsmidler som er godkjent i henhold til Unionens regelverk, er brukt, og 

  (2) enten [b) når det gjelder hydrolysert protein, er blitt framstilt ved en prosess som omfatter hensiktsmessige 

tiltak for å redusere risikoen for kontaminering av råstoff i kategori 3. 

    Når det gjelder hydrolyserte proteiner som helt eller delvis kommer fra huder og skinn av 

drøvtyggere, er blitt framstilt i et bearbeidingsanlegg som utelukkende er beregnet til å framstille 

hydrolyserte proteiner, ved en prosess som omfatter en bearbeiding av råstoff i kategori 3 ved at de 

legges i saltlake, kalkes og vaskes kraftig før: 

    i) materialet utsettes for en pH-verdi på over 11 i mer enn tre timer ved en temperatur på over 

80 °C, etterfulgt av varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved mer enn 3,6 bar, eller 

    ii) materialet utsettes for en pH-verdi på 1 til 2, etterfulgt av en pH-verdi på over 11, etterfulgt av 

varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved 3 bar.] 

  (2) eller [b) når det gjelder dikalsiumfosfat, er blitt framstilt ved en prosess som: 

    i) sikrer at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes med varmt vann og behandles med 

fortynnet saltsyre (med en minimumskonsentrasjon på 4 % og med en pH-verdi på under 1,5) i 

et tidsrom på minst to dager, 

    ii) deretter behandles den oppnådde fosforsyren med kalk, for å få en utfelling av dikalsiumfosfat 

med en pH-verdi på mellom 4 og 7, og 

    iii) til slutt lufttørker denne løsningen ved en starttemperatur på mellom 65 og 325 °C og en 

sluttemperatur på mellom 30 og 65 °C.] 

  (2) eller [b) når det gjelder trikalsiumfosfat, er blitt framstilt ved en prosess som sikrer: 

    i) at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes motstrøms med varmt vann (beinbiter på 

under 14 mm), 

    ii) det dampkokes sammenhengende ved 145 °C i 30 minutter ved 4 bar, 

    iii) proteinbuljong skilles fra hydroksyapatitt (trikalsiumfosfat) ved sentrifugering, og 

    iv) det skjer en granulering av trikalsiumfosfat etter lufttørking i fluidisert seng ved 200 °C.] 
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 II.6.  

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting 

av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev 

med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.7. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført 

noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt 

følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

     har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

     alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(4), har de sauene og geitene som disse produktene stammer 

fra, siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er 

innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har 

oppfylt følgende krav: 

   i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

   ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

     har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

     alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

   iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i 

transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); 

opplysninger skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 28.35 eller 35.04. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 
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STAT 

Hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som ikke 

er beregnet på konsum, som skal brukes som fôrmiddel eller til 

bruk utenfor fôrkjeden 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Varens art: Angi om det er hydrolysert protein, dikalsiumfosfat eller trikalsiumfosfat. 

Produksjonsanlegg: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

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

 (4) EFT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 13 

Hygienesertifikat 

For biprodukter av biavl som er beregnet utelukkende på bruk i biavl, beregnet på forsendelse til eller transitt 

gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Nettovekt 
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STAT  Biprodukter av biavl som er beregnet utelukkende på bruk i biavl 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og 

attesterer at biproduktene av biavl beskrevet overfor: 

II.1. kommer fra et område der sykdommene nevnt nedenfor er meldepliktige, og som ikke er underlagt restriksjoner med 

hensyn til: 

 a) Lukket yngelråte (Paenibacillus larvae larvae), 

 b) Akarinose (Acarapis woodi (Rennie)), 

 c) Liten kubebille (Aethina tumida), og 

 d) Tropilaelaps-midd (Tropilaelaps spp), 

II.2. er blitt: 

 (2) enten [utsatt for en temperatur på - 12 °C eller lavere i minst 24 timer,] 

  (2) eller [når det gjelder voks, raffinert eller behandlet i samsvar med metode 1-2-3-4-5-7(2) som nevnt i kapittel III i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11.99 og angi varen som oppført under merknaden for rubrikk I.28. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Varens art: honning, bivoks, dronninggelé, propolis eller pollen brukt i birøkt, 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 14 A 

Hygienesertifikat 

For fettderivater som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

15.16.10 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Fettderivater som ikke er beregnet på konsum, som skal 

anvendes utenfor fôrkjeden 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og 

attesterer at fettderivatene beskrevet overfor: 

II.1. består av fettderivater som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består av fettderivater som er beregnet på formål utenfor fôrkjeden, bortsett fra til kosmetikk, legemidler og medisinsk 

utstyr, 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

II.4. er framstilt av smeltet fett som utelukkende stammer fra følgende materialer: 

II.4.1 dersom fettderivatene er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden, bortsett fra i organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, 

kosmetikk, legemidler og medisinsk utstyr, følgende kategori 1-materialer: 

 (2) enten [-  animalske biprodukter framstilt av dyr som har gjennomgått ulovlig behandling som definert i artikkel 1 

nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,] 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende stoffer oppført i 

gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, forutsatt at disse restmengdene overskrider det tillatte 

nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler regelverk på dette området, 

importmedlemsstatens lovgivning,] 

II.4.2 dersom fettderivatene er beregnet på bruk i organisk gjødsel og jordforbedringsmidler eller annen bruk utenfor fôrkjeden, 

bortsett fra i kosmetikk, legemidler og medisinsk utstyr, følgende kategori-2 materialer: 

  (2) enten [-  animalske biprodukter som inneholder restmengder av godkjente stoffer eller forurensende stoffer som 

overskrider de tillatte nivåene i henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 96/23/EF,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse som er erklært uegnet til konsum på grunn av forekomst av 

fremmedlegemer i disse produktene,] 

  (2) og/eller [-  dyr og deler av dyr, med unntak av dyrene nevnt i artikkel 8 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som 

døde på annen måte enn ved slakting for konsum, herunder dyr som er avlivet for å bekjempe sykdom,] 

 II.4.3 Kategori 3-materialer: 

  (2) enten [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

  (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt med 

sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

   i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

   ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller 

dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til 

konsum som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 
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STAT 

Fettderivater som ikke er beregnet på konsum, som skal 

anvendes utenfor fôrkjeden 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

  (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på 

grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn 

på sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet: 

   i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

   ii) følgende materiale fra landdyr: 

    biprodukter fra klekkerier, 

    egg, 

    biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

   iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 II.5. dersom fettderivater framstilt av animalske biprodukter nevnt i nr. II.4.1 og II.4.2: 

  a) er framstilt ved bruk av følgende metoder: 

   (2) enten [transesterifisering eller hydrolyse ved minst 200 °C under tilsvarende egnet trykk i 20 minutter (glyserol, 

fettsyrer og estere)] 

   (2) eller [forsåpning med NaOH 12M (glyserol og såpe): 

    (2) enten [i et diskontinuerlig system ved 95 °C i tre timer,] 

    (2) eller [i et kontinuerlig system ved 140 °C, 2 bar (2 000 hPa) i åtte minutter,]] 

   (2) eller [hydrogenering ved 160 °C, 12 bar (12 000 hPa) i 20 minutter,] 

  b) er pakket i nye containere eller i containere som er blitt rengjort, og der alle forholdsregler er tatt for å unngå 

kontaminering, og er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR», 

 II.6. når det gjelder fettderivater framstilt av animalske biprodukter nevnt i nr. II.4.3, fettderivatene er framstilt i samsvar med 

en av bearbeidingsmetodene 1-2-3-4-5-6-7(2) nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 
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STAT 

Fettderivater som ikke er beregnet på konsum, som skal 

anvendes utenfor fôrkjeden 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/271 

 

KAPITTEL 14 B 

Hygienesertifikat 

For fettderivater som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes som fôr eller utenfor fôrkjeden, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

15.16.10 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Fettderivater som ikke er beregnet på konsum, som skal 

anvendes som fôr eller utenfor fôrkjeden 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og 

attesterer at fettderivatene beskrevet overfor: 

II.1. består av fettderivater som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består av fettderivater som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

II.4. er framstilt av smeltet fett som utelukkende stammer fra følgende kategori 3-materiale: 

 (2) enten [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

   i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

   ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

   iv) grisebust, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker 

eller dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til 

konsum som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på 

grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for 

folke- eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn 

på sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet: 

   i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 
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STAT 

Fettderivater som ikke er beregnet på konsum, som skal 

anvendes som fôr eller utenfor fôrkjeden 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

   ii) følgende materiale fra landdyr: 

    biprodukter fra klekkerier, 

    egg, 

    biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

   iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 II.5. er pakket i nye containere eller i containere som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM», som er blitt rengjort og hvor alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering. 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 15 

Hygienesertifikat 

For eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som fôrmidler, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

35.02 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel I og 

attesterer at eggproduktene beskrevet overfor: 

II.1. består av eggprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, eller artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, 

for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

II.4. er utelukkende framstilt av (kommer fra) følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [-  animalske biprodukter som oppstår fra framstillingen av produkter beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  følgende materiale fra landdyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr gjennom dette materialet: 

    biprodukter fra klekkerier, 

    egg, 

    biprodukter av egg, herunder eggeskall,] 

 II.5. som har gjennomgått bearbeiding: 

  (3) enten [i samsvar med bearbeidingsmetode …………………… (4) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning 

(EU) nr. 142/2011,] 

  (3) eller [i samsvar med en metode og parametrer som sikrer at produktene oppfyller de mikrobiologiske kravene 

som er fastsatt i kapittel I i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

  (3) eller [i samsvar med avsnitt X kapittel I til III i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004,] 

 II.6. er blitt undersøkt av vedkommende myndighet som tok en stikkprøve umiddelbart før forsendelsen og fant at den oppfylte 

følgende krav(5): 

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

  Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

 II.7. oppfyller EU-standardene til restmengder av stoffer som er skadelige eller som kan endre produktets organoleptiske 

egenskaper eller gjøre bruken av det til fôr farlig eller skadelig for dyrs helse. 

 II.8. Sluttproduktet er: 

  (3) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

  (3) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som ble grundig rengjort og desinfisert med et 

desinfiseringsmiddel godkjent av vedkommende myndighet før bruk.] 

  som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM». 

 II.9. Sluttproduktet ble lagret i et lukket lagringsanlegg. 

 II.10. Produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra sykdomsframkallende stoffer 

etter behandlingen. 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 
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STAT 

Eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes 

som fôr 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

 (4) Angi metode 1-5 eller 7, etter hva som er relevant. 

 (5) der: 

  n = antall prøver som skal undersøkes, 

  m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

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

høyere enn M, og 

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

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

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 16 

Modell for erklæring 

Erklæring fra importøren av bein og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter (unntatt 

hornmel) og hover/klover og hov-/klovprodukter (unntatt hov-/klovmel) beregnet på andre formål enn 

fôrmidler, organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, som skal sendes til Den europeiske union 

Merknad til importøren: Denne erklæringen er utelukkende til veterinære formål og skal følge forsendelsen 

til den når grensekontrollstasjonen. 

Jeg erklærer at følgende produkter (1): 

a) bein og beinprodukter (unntatt beinmel), 

b) horn og hornprodukter (unntatt hornmel), 

c) hover/klover og hov-/klovprodukter (unntatt hov-/klovmel), 

er beregnet på import til Unionen av meg, og jeg erklærer at disse produktene ikke på noe stadium skal 

brukes i næringsmidler, fôrmidler, organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, og at de skal transporteres 

direkte, for å gjennomgå ytterligere bearbeiding eller behandling, til: 

Navn: ……………………………………………… Adresse: ………………………………………………… 

Videre erklærer jeg at produktene verken inneholder eller er framstilt av spesifisert risikomateriale som 

definert i vedlegg V til forordning (EF) nr. 999/2001, eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer 

eller geiter. 

Importør 

Navn: ……………………………………………… Adresse: ………………………………………………… 

Utstedt i ……………………………………………… den ………………………………………………….… 

(sted)  (dato) 

Underskrift ..........................… 

Referansenummer som angitt i det felles veterinærdokument til bruk ved import (CVED) fastsatt i vedlegg III 

til kommisjonsforordning (EF) nr. 136/2004: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Offisielt stempel til grensekontrollstasjonen der varen føres inn i Unionen(2) 

Underskrift: ……………………………………………………………………………………………………… 

(Underskrift til den offentlige veterinæren ved grensekontrollstasjonen)(2) 

Navn: …………………………………………………………………………………………………………… 

(Navn, med blokkbokstaver) 

 

 

 

 

  

(1)  Stryk det som ikke passer. 

(2)  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten.   
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KAPITTEL 17 

Hygienesertifikat 

For bearbeidet husdyrgjødsel, produkter avledet av bearbeidet husdyrgjødsel og guano fra flaggermus, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(Vitenskapelig navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Nettovekt 
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STAT 

Bearbeidet husdyrgjødsel, produkter framstilt av bearbeidet 

husdyrgjødsel og guano fra flaggermus 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 9, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og 

attesterer at bearbeidet husdyrgjødsel, avledede produkter fra bearbeidet husdyrgjødsel og guano fra flaggermus 

beskrevet overfor: 

II.1. kommer fra et anlegg for framstilling av produkter for andre formål enn fôring av produksjonsdyr, et biogassanlegg eller 

et komposteringsanlegg som er godkjent av vedkommende myndighet i en tredjestat, og som oppfyller de særlige 

vilkårene fastsatt i forordning (EF) nr. 1069/2009 og i forordning (EU) nr. 142/2011, 

II.2.(2) som har gjennomgått: 

 [en varmebehandling ved minst 70 °C i minst 60 minutter], eller 

 [en tilsvarende behandling validert og godkjent av importmedlemsstaten i samsvar med følgende særlige krav fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og i forordning (EU) nr. 142/2011: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 II.3. er:   

  a) fri for salmonella (ingen salmonella i 25 g behandlet produkt), 

  b) fri for Escherichia coli eller enterobacteriaceae (basert på telling av aerobe bakterier: mindre enn 1000 kde per gram 

behandlet produkt), og 

  har gjennomgått en behandling for reduksjon av sporedannende bakterier og toksindannelse, 

 II.4. er forsvarlig pakket i: 

  a) godt forseglede og isolerte beholdere, eller 

  b) godt forseglet emballasje (plastsekker eller storsekker). 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.31: Varens art: angi dersom bearbeidet husdyrgjødsel, avledede produkter fra bearbeidet husdyrgjødsel eller guano 

fra flaggermus 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 
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STAT 

Bearbeidet husdyrgjødsel, produkter framstilt av bearbeidet 

husdyrgjødsel og guano fra flaggermus 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 (2) Stryk det som ikke passer. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 18 

Hygienesertifikat 

For horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på 

framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, for forsendelse til eller transitt gjennom (2) Den europeiske 

union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Videre bearbeiding  Teknisk bruk  

I.26. For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(Vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer 
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Horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og 

hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på 

framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II vedlegg XIV, og attesterer at horn og 

hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beskrevet overfor: 

II.1.   

 (2) enten [kommer fra dyr som er slaktet på et slakteri, og som etter å ha gjennomgått en kontroll ante mortem, er 

funnet egnet til å slaktes for konsum,] 

 (2) eller [kommer fra dyr som ikke har vist kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via 

det aktuelle produktet,] 

II.2. horn og hornproduktene og hover/klover og hov-/klovproduktene har gjennomgått en varmebehandling i én time med en 

kjernetemperatur på minst 80 oC, 

II.3. hornene skal være fjernet fra kraniet uten at kraniehulen er åpnet, 

II.4. alle forholdsregler skal tas på alle trinn av bearbeidingen, lagringen eller transporten for å unngå krysskontaminering. 

II.5. horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, er pakket  

  (2) enten [i ny emballasje eller nye beholdere,] 

  (2) eller [i kjøretøyer eller bulkcontainere som før lastingen er desinfisert med et produkt som er godkjent av 

vedkommende myndighet,] 

  og [emballasjen eller beholderne er merket med angivelse av type animalsk biprodukt(3) og er merket med 

etiketter med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR» samt navn og adresse til 

bestemmelsesvirksomheten i EU]. 

 II.6.    

 II.5. som har gjennomgått bearbeiding: 

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(4) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et 

avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen.] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere skal containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

  Rubrikk I.28: Varenes art. 
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STAT 

Horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og 

hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på fram-

stilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) Produkttype: horn, hornprodukter, hover/klover, hov-/klovprodukter. 

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

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 19 

Hygienesertifikat 

For gelatin som ikke er beregnet på konsum, til bruk i fotoindustrien, beregnet på forsendelse til Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy   Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.  CITES-nr. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

35.03 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt   Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23. Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25. Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

 I.27. Ved import eller innførsel til EU  

I.28. Identifikasjon av varene 

Art  

(Vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Undertegnede offentlige representant erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, 

og attesterer at fotografisk gelatin beskrevet overfor: 

II.1. utelukkende består av fotografisk gelatin til fotografisk bruk og ikke er beregnet på noe annet formål, 

II.2. er blitt framstilt og lagret i et anlegg som er registrert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 

23 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som ikke produserer gelatin til næringsmidler, fôr eller annen bruk beregnet på 

forsendelse til Den europeiske union, 

II.3. er blitt framstilt med animalske biprodukter klassifisert som kategori 3-materiale og/eller virvelsøyle fra storfe som er 

klassifisert som kategori 1-materiale, 

II.4. er pakket, emballert i nye beholdere, lagret og transportert i forseglede, lekkasjesikre, merkede beholdere i et kjøretøy 

under tilfredsstillende hygieniske forhold. 

II.5. er produsert ved en prosess som sikrer at råstoffet 

 (3) enten behandlet med trykksterilisering som nevnt i definisjon nr. 19 i artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009(2), 

 (3) eller gjennomgår: 

   i) syrebehandling i minst to dager, skylling med vann og behandling med en basisk løsning i minst 

20 dager, dessuten må pH-verdien justeres og materialet renses ved filtrering og steriliseres ved 138-

140 °C i fire sekunder, eller 

   ii) behandling med base i minst to dager, skylling med vann og behandling med en syreløsning i 10-12 

timer, dessuten må pH-verdien justeres og materialet renses ved filtrering og steriliseres ved 138-140 

°C i fire sekunder, 

 II.6. er pakket og emballert i pakninger og emballasje med teksten «FOTOGRAFISK GELATIN BARE FOR 

FOTOINDUSTRIEN». 

 Merknader    

 Del I:    

  Rubrikk I.5: Bestemmelsesstedet for den fotografiske gelatinen kan være bare Den tsjekkiske republikk, Nederland eller Det 

forente kongerike. 

  Rubrikk I.9: Mottakerstat: Gjelder bare Den tsjekkiske republikk, Nederland eller Det forente kongeriket. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.23: Container-/forseglingsnummer (der dette er relevant). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

 Del II: 

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Trykksterilisering (metode 1) er også nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011: 

  «Reduksjon 

1. Dersom de animalske biproduktene som skal bearbeides, har en partikkelstørrelse på mer enn 50 millimeter, skal de 

animalske biproduktene reduseres i størrelse ved hjelp av egnet utstyr, slik at partikkelstørrelsen etter reduksjon ikke 

overstiger 50 millimeter. Det skal daglig kontrolleres at utstyret fungerer som det skal, og dets tilstand skal registreres. 

Dersom det ved kontroll oppdages partikler som er større enn 50 millimeter, skal prosessen stanses og utstyret repareres 

før prosessen kan gjenopptas. 
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STAT  Gelatin som ikke er beregnet på konsum, til bruk i fotoindustrien 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

  Tid, temperatur og trykk 

2. De animalske biproduktene med en partikkelstørrelse på høyst 50 millimeter skal varmes opp til en kjernetemperatur på 

over 133 °C i minst 20 minutter uten avbrudd, ved et trykk (absolutt) på minst 3 bar. Trykket skapes ved at all luft fjernes 

og erstattes med damp («mettet damp») i hele steriliseringskammeret. Varmebehandlingen kan benyttes som eneste 

behandling eller som en steriliseringsfase før eller etter behandlingen. 

  3. Bearbeidingen kan foretas i et diskontinuerlig system eller i et kontinuerlig system.» 

 (3) Stryk det som ikke passer. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske unionen: Denne attesten er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

  Dato: Underskrift: 

  Stempel:  
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KAPITTEL 20 

Modell for erklæring 

Erklæring om import fra tredjestater og om transitt gjennom Den europeiske union av halvfabrikater som skal brukes i 

framstillingen av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr, in vitro-diagnostikk og laboratoriereagenser 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnummer 

 Telefonnr. 

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 I.12.  Bestemmelsessted 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

 Navn 

 Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

Tollager  

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly  Skip   Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17.   

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur   Kjølt    Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat  ISO-kode 

I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene 

Art  

(Vitenskapelig navn) 

Virksomhetens godkjenningsnr.  

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

ERKLÆRING 

 Undertegnede erklærer at halvfabrikatproduktet nevnt over er beregnet på import til Unionen av meg, og at det 

oppfyller kravene i definisjonen som fastsatt i nr. 35 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1a), særlig 

når det gjelder følgende:  

1) det er beregnet på framstilling av: 

(2) enten [- legemidler,] 

(2) og/eller [- veterinærpreparater,] 

(2) og/eller [- medisinsk utstyr,] 

(2) og/eller [- aktive implanterbare medisinske innretninger,] 

(2) og/eller [- medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk,] 

(2) og/eller [- laboratoriereagenser,] 

2) stadiene for utforming, omdanning og produksjon er tilstrekkelig fullført til at materialet kan brukes til ønsket formål 

eller som en bestanddel i et produkt beregnet på det formål, bortsett fra at det må behandles eller omdannes 

ytterligere, for eksempel blandes, overflatebehandles, settes sammen, emballeres eller merkes for at produktet skal 

være egnet til å bringes i omsetning eller tas i bruk som legemiddel, veterinærpreparat, aktive implanterbare 

medisinske innretninger, medisinsk utstyr eller utstyr til in vitro-diagnostikk i samsvar med Unionens regelverk(1b), 

som får anvendelse på nevnte produkter, eller som laboratoriereagenser. 

 3) det er avledet fra følgende materiale som kan komme fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling som definert i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i rådsdirektiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 96/23/EF(2): 

 (2) enten [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og som i 

samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet på 

konsum,] 

 (2) og/eller [-  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting med sikte på 

konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt med sikte på konsum i 

samsvar med Unionens regelverk: 

  i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men 

som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

  ii) fjørfehoder, 

  iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder falanger og 

karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

  iv) grisebust, 

  v) fjør,] 

 (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller dyr, fra 

andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum som følge av en 

kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, fettgrever og 

slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

 (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk opprinnelse, som 

ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av produksjons- eller 

emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

 (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter eller 

avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

 (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 
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Fettderivater som ikke er beregnet på konsum, som skal 

anvendes som fôr eller utenfor fôrkjeden 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

 (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr gjennom 

dette materialet: 

  i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

  ii) følgende materiale fra landdyr: 

   biprodukter fra klekkerier, 

   egg, 

   biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

  iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

 (2) og/eller [-  dyr og deler av disse som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale som nevnt i 

artikkel 8 bokstav a), iii), iv) og v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009,] 

 (2) og/eller [-  produkter som kommer fra eller framstilt av: 

   vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

   virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr eller 

mennesker, 

   dyr og deler som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale som nevnt i 

artikkel 8 bokstav a), iii), iv) og v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009,] 

 (2) og/eller [-  dyr og deler av dyr, med unntak av de som er nevnt i artikkel 8 eller 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

  i) som dør på annen måte enn ved slakting for konsum, herunder dyr som er avlivet for å bekjempe sykdom, 

  ii) fostre, 

  iii) oocytter, embryoer og sæd som ikke er beregnet på avlsformål, og 

  iv) fjørfe som er døde i egget,] 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter som ikke består av i kategori 1- eller kategori 3-materiale,] 

 4) den ytre emballasjen er merket «BARE TIL LEGEMIDLER / VETERINÆRPREPARATER / MEDISINSK UTSTYR / 

AKTIVE IMPLANTERBARE MEDISINSKE INNRETNINGER / MEDISINSK UTSTYR TIL IN VITRO-DIAGNOSTIKK / 

LABORATORIEREAGENSER», og det er ikke beregnet på å bli spredt i Unionen for annen bruk 

 5) Forsendelsen transporteres direkte til bestemmelsesstedet som oppgitt i nr. I.12 i denne erklæringen, 

   en virksomhet eller et anlegg for framstilling av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr, in vitro-

diagnostikk eller laboratoriereagenser, som er registrert i samsvar med artikkel 23 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, 

   en virksomhet eller et anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 i) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

hvorfra de skal sendes til en virksomhet eller et anlegg nevnt i foregående strekpunkt(5). 
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STAT 

Halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, 

veterinærpreparater, medisinsk utstyr, in vitro-diagnostikk og 

laboratoriereagenser 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II. b.  

 Merknader    

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

   

 (1a) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (1b) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for 

veterinærpreparater (EFT L 311 av 28.11.2001), europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om 

innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67), rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 

om medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1). 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 Importør  

  Navn (med blokkbokstaver): Adresse: 

  Dato: Underskrift: 
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VEDLEGG XVI 

OFFENTLIGE KONTROLLER 

KAPITTEL I 

OFFENTLIGE KONTROLLER I BEARBEIDINGSANLEGG 

Avsnitt 1 

Tilsyn med produksjonen 

1.  Vedkommende myndighet skal føre tilsyn med bearbeidingsanleggene for å sikre at kravene i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 og denne forordning oppfylles. 

 Den skal særlig 

a)  kontrollere 

i) de generelle hygieniske forholdene for lokalene, utstyret og personalet, 

ii) at egenkontrollene som utføres av den driftsansvarlige for bearbeidingsanleggene i henhold til artikkel 28 

i forordning (EF) nr. 1069/2009, er effektive; kontrollen skal omfatte en undersøkelse av resultatene av 

egenkontrollene og ved behov prøvetaking, 

iii) at innføringen av den permanente skriftlige framgangsmåten på grunnlag av HACCP-prinsippene i 

henhold til artikkel 29 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009, er effektiv; kontrollen skal omfatte en 

undersøkelse av resultatene av innføringen og ved behov prøvetaking, 

iv) produktenes kvalitet etter bearbeiding; analysene og prøvingen skal gjennomføres i samsvar med 

vitenskapelig anerkjente metoder, særlig de som er fastsatt i Unionens regelverk, eller dersom slike 

metoder ikke er fastsatt i Unionens regelverk, i samsvar med anerkjente internasjonale krav, eller dersom 

slike ikke finnes, nasjonale krav, og 

v) lagringsforholdene, 

b)  ta de prøvene som er nødvendige for laboratorieundersøkelser, og 

c)  foreta enhver annen kontroll den anser som nødvendig for å sørge for at bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 og denne forordning overholdes. 

2.  For at vedkommende myndighet skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til nr. 1, skal den til enhver tid ha 

fri adgang til alle deler av bearbeidingsanlegget og til registre, handelsdokumenter og hygienesertifikater. 

Avsnitt 2 

Framgangsmåter for validering 

1.  Før vedkommende myndighet godkjenner et bearbeidingsanlegg, skal den i samsvar med artikkel 44 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 kontrollere at den driftansvarlige har validert bearbeidingsanlegget i samsvar med 

følgende framgangsmåter og indikatorer: 

a)  en beskrivelse av prosessen ved hjelp av et flytdiagram for prosessen, 

b)  påvisning av kritiske kontrollpunkter (CCP), herunder materialets bearbeidingshastighet for kontinuerlige 

systemer, 

c)  overholdelse av de særlige prosesskravene fastsatt i denne forordning, og 

d)  overholdelse av følgende krav: 

i) partikkelstørrelse for kontinuerlig behandling og diskontinuerlig behandling under trykk, definert på 

grunnlag av hullet i kvernen eller frigangen, 

ii) temperatur, trykk, bearbeidingstid og, når det gjelder kontinuerlige bearbeidingssystemer, materialets 

bearbeidingshastighet som fastsatt i nr. 2 og 3.  
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2.  Når det gjelder et system med diskontinuerlig behandling under trykk, 

a)  skal temperaturen overvåkes med et fast termoelement, og den skal framstilles i forhold til sann tid, 

b)  skal trykket overvåkes med et fast manometer og framstilles i forhold til sann tid, 

c)  bearbeidingstiden skal framgå av diagrammene over tid/temperatur og tid/trykk. 

 Termoelementet og manometeret skal kalibreres minst én gang i året. 

3.  Når det gjelder et system med kontinuerlig behandling under trykk, 

a)  skal temperaturen og trykket overvåkes med termoelementer eller en infrarød temperaturføler, og manometre 

skal brukes på fastsatte steder i hele prosessystemet på en slik måte at temperaturen og trykket oppfyller de 

fastsatte vilkårene i hele det kontinuerlige systemet eller i en del av det; temperaturen og trykket skal 

framstilles i forhold til sann tid, 

b)  skal resultatene av målingen av minste oppholdstid inne i hele den relevante delen av det kontinuerlige 

systemet der temperaturen og trykket oppfyller de fastsatte vilkårene, framlegges for vedkommende 

myndigheter ved hjelp av uoppløselige markører, for eksempel mangandioksid, eller en metode som gir 

tilsvarende garantier. 

 Nøyaktige målinger og kontroll av bearbeidingshastigheten er avgjørende og skal måles under validerings-

prøvingen i forhold til et kritisk kontrollpunkt som kan overvåkes kontinuerlig, for eksempel: 

i) mateskruens omdreininger per minutt (o/min), 

ii) elektrisk kraft (ampere ved en gitt spenning), 

iii) fordampings-/kondenseringshastighet, eller 

iv) antall pumpeslag per tidsenhet. 

 Alt målings- og overvåkingsutstyr skal kalibreres minst én gang i året. 

4.  Vedkommende myndighet skal gjenta kontrollen av framgangsmåten for validering når den vurderer det som 

nødvendig, og i alle tilfeller hver gang det foretas vesentlige endringer av prosessen, for eksempel endringer med 

hensyn til maskiner eller råstoffer. 

KAPITTEL II 

LISTER OVER REGISTRERTE OG GODKJENTE VIRKSOMHETER, ANLEGG OG 

DRIFTSANSVARLIGE 

1.  Tilgang til lister over registrerte og godkjente virksomheter, anlegg og driftsansvarlige 

 For å bistå medlemsstatene i arbeidet med å gi andre medlemsstater og offentligheten tilgang til ajourførte lister 

over registrerte og godkjente virksomheter, anlegg og driftsansvarlige, skal Kommisjonen opprette et nettsted som 

skal inneholde lenker til nasjonale nettsteder opprettet av hver medlemsstat, som nevnt i nr. 2 bokstav a). 

2.  Utforming av de nasjonale nettstedene 

a)  Hver medlemsstat skal gi Kommisjonen adressen til ett nasjonalt nettsted som inneholder hovedlisten over 

alle registrerte og godkjente virksomheter, anlegg og driftsansvarlige på sitt territorium («hovedliste»). 

b)  Hver hovedliste skal bestå av én side og skal være utfylt på ett eller flere av de offisielle språkene i Unionen. 

3.  Oppsettet for hovedlister, herunder relevante opplysninger og koder, skal være i samsvar med de tekniske 

spesifikasjonene Kommisjonen har offentliggjort på sitt nettsted.  
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KAPITTEL III 

SÆRLIGE KRAV TIL OFEENTLIGE KONTROLLER 

Avsnitt 1 

Offentlig kontroll med hensyn til merking av avledede produkter 

Vedkommende myndighet skal kontrollere ytelsen til overvåkings- og registreringsordningen nevnt i kapittel V nr. 2 i 

vedlegg VIII til denne forordning for å fastslå at den er i samsvar med denne forordning, og kan ved behov anmode om 

ytterligere testing av prøver i samsvar med metoden som er omhandlet i nevnte nummer annet ledd. 

Avsnitt 2 

Offentlig kontroll i avfallsforbrenningsanlegg med lav kapasitet 

Vedkommende myndighet skal inspisere avfallsforbrenningsanlegg med lav kapasitet til forbrenning av spesifisert 

risikomateriale, før de godkjennes, og minst én gang i året for å kontrollere om forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

denne forordning overholdes. 

Avsnitt 3 

Offentlig kontroll i fjerntliggende områder 

Når det gjelder disponering av animalske biprodukter i fjerntliggende områder i samsvar med artikkel 19 nr. 1 bokstav 

b) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal vedkommende myndighet regelmessig overvåke de områdene som er 

kategorisert som fjerntliggende områder, for å sikre at disse områdene og disponeringstiltakene kontrolleres på riktig 

måte. 

Avsnitt 4 

Offentlig kontroll i registrerte driftsenheter med hensyn til fôring av pelsdyr 

1.  Vedkommende myndighet skal treffe nødvendige tiltak for å kontrollere 

a)  at sammensetning, bearbeiding og bruk av fôr som inneholder kjøttbeinmel eller andre produkter som er 

bearbeidet i samsvar med bearbeidingsmetodene fastsatt i vedlegg IV kapittel III, og som kommer fra skrotter 

eller deler av skrotter fra dyr av samme art, foregår forskriftsmessig, 

b)  at dyrene fôres med fôret nevnt i bokstav a), herunder 

i) nøye tilsyn med disse dyrenes helsetilstand, og 

ii) hensiktsmessig TSE-overvåking, som omfatter regelmessig prøvetaking og laboratorieundersøkelser med 

tanke på TSE. 

2.  Prøvene nevnt i nr. 1 bokstav b) ii) skal omfatte prøver tatt av dyr som viser nevrologiske symptomer, og prøver 

tatt av eldre avlsdyr. 

Avsnitt 5 

Offentlig kontroll av innsamlingssentraler 

1.  Vedkommende myndighet skal 

a)  føre opp innsamlingssentraler på listen som utarbeides i samsvar med artikkel 47 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, 

b)  tildele hver innsamlingssentral et offisielt nummer, og 

c)  ajourføre listen over innsamlingssentraler og gjøre den tilgjengelig sammen med listen som utarbeides i 

samsvar med artikkel 47 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

2.  Vedkommende myndighet skal foreta offentlig kontroll ved innsamlingssentraler for å kontrollere at 

bestemmelsene i denne forordning overholdes. 
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Avsnitt 6 

Offentlig kontroll med hensyn til fôring av åtselfugler med kategori 1-materiale 

Vedkommende myndighet skal overvåke helsetilstanden til produksjonsdyr i den regionen der fôringen av åtselfugler 

med kategori 1-materiale skjer, og skal gjennomføre en hensiktsmessig TSE-overvåking, herunder regelmessig 

prøvetaking og laboratorieundersøkelser med tanke på TSE. 

Prøvene skal omfatte prøver tatt av dyr som viser nevrologiske symptomer, og av eldre avlsdyr. 

Avsnitt 7 

Offentlig kontroll med hensyn til anvendelsen av bestemte typer organisk gjødsel og jordforbedringsmidler 

Vedkommende myndighet skal gjennomføre kontroller i alla ledd av framstillingen og bruken av organisk gjødsel og 

jordforbedringsmidler som omfattes av begrensningene i vedlegg II kapittel II. 

Kontrollen skal omfatte tilsyn med iblandingen av en bestanddel i henhold til vedlegg XI kapittel II avsnitt 1 nr. 2, 

samt med lagrene av de berørte produktene som oppbevarers i driftsenheten, og registrene som føres i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og denne forordning. 

Avsnitt 8 

Offentlig kontroll av godkjente fotovirksomheter 

Vedkommende myndighet skal gjennomføre dokumentkontroll i godkjente fotovirksomheter nevnt i vedlegg XIV 

kapittel II avsnitt 11 nr. 1 tabell 3, av kanaliseringskjeden, fra grensekontrollstasjonen der varen først føres inn i 

Unionen og til den godkjente fotovirksomheten, med tanke på å avstemme mengdene av produkter som importeres, 

brukes og disponeres. 

Avsnitt 9 

Offentlig kontroll av bestemte typer importert smeltet fett 

Vedkommende myndighet skal gjennomføre dokumentkontroll i godkjente virksomheter eller anlegg som mottar 

smeltet fett som er importert i samsvar med vedlegg XIV kapittel II avsnitt 9, av kanaliseringskjeden, fra 

grensekontrollstasjonen der varen først føres inn i Unionen og til den/det registrerte virksomheten eller anlegget, med 

tanke på å avstemme mengdene av produkter som importeres, brukes og disponeres. 

Avsnitt 10 

Standardformat for søknader om bestemte godkjenninger ved handel i Unionen 

Driftansvarlige skal søke om godkjenning av forsendelser av animalske biprodukter nevnt i artikkel 48 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 etter følgende format: 
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SIDE 1/2 

SØKNAD OM GODKJENNING AV FORSENDELSER AV 

ANIMALSKE BIPRODUKTER TIL EN ANNEN MEDLEMSSTAT 

(ARTIKKEL 48 I FORORDNING (EF) NR. 1069/2009) 

Avsenderens navn og adresse Godkjenningsnummer eller registreringsnummer, utstedt av 

(vedkommende myndighet) 

Søkerens navn og adresse Godkjenningsnummer eller registreringsnummer, utstedt av 

(vedkommende myndighet) 

Mottakerens navn og adresse Godkjenningsnummer eller registreringsnummer, utstedt av 

(vedkommende myndighet) 

Animalske biprodukter(1) Planlagt bruk(1) 

 Kategori 1-materiale som består av: 

 …………………………………………………………………. 

 (type materiale) 

 Disponering 

 Bearbeiding 

 Forbrenning 

 Spredning på jord 

 Omdanning til biogass 

 Kompostering 

 Fôr til kjæledyr(2) 

 Produksjon av biodiesel 

 Til fôring av(3) 

 ……………………………………………….. 

 Til framstilling av følgende avledede produkter(4): 

 ………………………………………………………….. 

 Kategori 2-materiale som består av: 

 ………………………………………………………………….. 

 (type materiale) 

 Kjøttbeinmel framstilt av kategori 1-materiale 

 Animalsk fett framstilt av kategori 1-materiale 

 Kjøttbeinmel framstilt av kategori 2-materiale 

 Animalsk fett framstilt av kategori 2-materiale 
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SIDE 2/2 

(SØKNAD OM GODKJENNING AV FORSENDELSER AV 

ANIMALSKE BIPRODUKTER TIL EN ANNEN MEDLEMSSTAT 

(ARTIKKEL 48 I FORORDNING (EF) NR. 1069/2009)) 

Dersom det gjelder kjøttbeinmel og animalsk fett: 

Materialet er bearbeidet i samsvar med følgende metode(5): 

………………………………………………………………… 

Art som materialet kommer fra: 

Undertegnede erklærer at opplysningene ovenfor er riktige. 

.......................................................................................................................... 

(underskrift: navn, dato, kontaktopplysninger: telefon, (eventuelt) faks, e-post) 

Beslutning truffet av vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstaten(6): 

Avsendelse av forsendelsen 

 avvises 

 godkjennes 

 godkjennes forutsatt at materialet gjennomgår trykksterilisering (metode 1) 

 godkjennes på følgende vilkår(4): 

………………………………………………………………………………………… 

(Dato og vedkommende myndighets stempel og underskrift) 

Merknader: 

Dokumentet fylles ut med blokkbokstaver. 

(1)  Sett kryss der det passer. 

(2)  Når det gjelder fôr til kjæledyr framstilt av kategori 1-materiale som består av animalske biprodukter framstilt av dyr som har gjennomgått ulovlig 

behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF. 

(3)  Angis i samsvar med artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

(4)  Angis nærmere. 

(5)  Angi en av bearbeidingsmetodene i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

(6) For vedkommende myndighet: Sett kryss der det passer. 

 _____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 749/2011 

av 29. juli 2011 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter 

som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1774/2002(1), særlig artikkel 5 nr. 2, 

artikkel 15 nr. 1 bokstav c), artikkel 15 nr. 1 annet ledd, 

artikkel 20 nr. 10 og 11, artikkel 41 nr. 3 første og tredje ledd, 

artikkel 42 nr. 2 og artikkel 45 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsettes 

hygieneregler og dyrehelseregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter, for å forebygge og 

redusere risiko for folkehelsen og dyrehelsen som følge 

av disse produktene. Den fastsetter også bestemmelser 

om fastsettelse av et sluttpunkt i produksjonskjeden for 

visse avledede produkter, der de ikke lenger skal være 

omfattet av kravene i nevnte forordning. 

2) Ved 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 vete-

rinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv(2) 

fastsettes gjennomføringsregler for forordning (EF) 

nr. 1069/2009, herunder regler for fastsettelse av 

sluttpunkter for visse avledede produkter 

3) Danmark har innlevert en anmodning om fastsettelse av 

et sluttpunkt for fiskeolje som anvendes til produksjon 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 30.7.2011, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 1. 

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

(2) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

av legemidler. Ettersom slik fiskeolje er framstilt av 

kategori 3-materiale og bearbeides på strenge vilkår, bør 

det fastsettes et sluttpunkt for denne oljen. Artikkel 3 i 

forordning (EU) nr. 142/2011 og vedlegg XIII til 

artikkelen bør derfor endres tilsvarende. 

4) Forordning (EU) nr. 142/2011 videreførte bestemmelser 

som ble innført for å gjennomføre forordning (EF) 

nr. 1774/2002 og kommisjonsvedtak 2003/324/EF(3), og 

gav særlig Estland, Latvia og Finland tillatelse til å fôre 

visse pelsdyr med bearbeidet animalsk protein fra 

skrotter eller deler av skrotter fra dyr av samme art, 

særlig rever. Vedlegg II bør endres for å tillate at slike 

fôrmidler gis til begge arter som det er vanlig å holde, 

nemlig rødrev (Vulpes vulpes), som er oppført allerede, 

og polarrev (Alopex lagopus), ettersom vedtak 

2003/324/EF er blitt opphevet ved forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

5) Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsettes visse 

regler for trykksterilisering og at det skal vedtas 

gjennomføringstiltak for andre bearbeidingsmetoder, 

som skal anvendes på animalske biprodukter eller 

avledede produkter slik at det ikke oppstår uakseptabel 

risiko for folkehelsen og dyrehelsen når slike produkter 

brukes eller disponeres. I vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011 er det derfor fastsatt standardmetoder for 

bearbeiding for bearbeidingsanlegg og visse andre 

anlegg og virksomheter. 

6) I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 er det tillatt 

å disponere eller bruke animalske biprodukter eller 

avledede produkter ved hjelp av alternative metoder, 

forutsatt at slike metoder har blitt godkjent på grunnlag 

av en vurdering av disse metodenes evne til å redusere 

risikoen for folkehelsen og dyrehelsen i et omfang som 

minst tilsvarer standardmetodene for bearbeiding for 

den berørte kategorien av animalske biprodukter. Ved 

forordning (EF) nr. 1069/2009 er det også fastsatt et 

standardformat for søknader om tillatelse til å anvende 

alternative metoder. I vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011 er det derfor fastsatt alternative metoder 

for bearbeiding for bearbeidingsanlegg og visse andre 

anlegg og virksomheter.  

  

(3) EUT L 117 av 13.5.2003, s. 37. 

2020/EØS/57/04 
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7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) har vedtatt tre uttalelser om slike alternative 

metoder: en vitenskapelig uttalelse vedtatt 

21. januar 2009 om prosjektet for å undersøke alternativer 

til systemer for destruering av skrotter ved hjelp av 

bunkersystemet(1) (bunkersystemprosjektet), en 

vitenskapelig uttalelse vedtatt 8. juli 2010 om kalk-

behandling av fast gjødsel fra svin og fjørfe(2) og en 

vitenskapelig uttalelse vedtatt 22. september 2010 om 

Neste Oils søknad om en ny alternativ metode for 

disponering eller bruk av animalske biprodukter(3). 

8) Ved bunkersystemprosjektet foreslås hydrolyse av 

svineskrotter og av andre animalske biprodukter fra 

oppdrettssvin i en lukket beholder på en driftsenhet. Etter 

et fastsatt tidsrom skal det hydrolyserte materialet som 

oppstår, disponeres ved forbrenning eller bearbeiding i 

samsvar med hygienereglene for animalske biprodukter 

som en første mulighet. 

9) Ved bunkersystemprosjektet foreslås også som en annen 

mulighet knusing og påfølgende pasteurisering av 

svineskrotter og av andre animalske biprodukter fra 

oppdrettssvin, før de disponeres. 

10) I sin uttalelse av 21. januar 2009 om bunkersystem-

prosjektet konkluderte EFSA med at de framlagte 

opplysningene ikke gav et tilstrekkelig grunnlag for å 

anse den andre muligheten som en trygg måte å disponere 

animalske biprodukter fra svin på. Når det gjelder den 

første muligheten, som er basert på hydrolyse, kunne 

EFSA ikke gi en endelig vurdering. Ifølge EFSA ville 

imidlertid det hydrolyserte materialet ikke utgjøre en 

tilleggsrisiko forutsatt at det ble videre bearbeidet i 

samsvar med hygienereglene for kategori 2-materiale. 

11) Hydrolyse av animalske biprodukter på en driftsenhet bør 

derfor tillates under forhold som hindrer spredning av 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

samt skadevirkninger for miljøet. Særlig bør hydrolyse 

som en tredje mulighet finne sted i en lukket, lekkasje-

sikker beholder som er atskilt fra eventuelle produk-

sjonsdyr på samme sted Ettersom hydrolysemetoden ikke 

er en bearbeidingsmetode, bør imidlertid de særskilte 

vilkårene for bearbeiding av animalske biprodukter på 

slike anlegg ikke får anvendelse. Beholderen bør 

regelmessig kontrolleres under offisielt tilsyn for 

korrosjon for å hindre at materiale lekker ut i grunnen. 

12) Hydrolysemetodens evne til å redusere mulig helserisiko 

er ennå ikke påvist. All annen håndtering eller anvendelse 

  

(1) EFSA Journal (2009) 971, s. 1-12. 

(2) EFSA Journal (2010) 8(7), s. 1681. 

(3) EFSA Journal (2010) 8(10), s. 1825. 

av hydrolysert materiale enn forbrenning eller sam-

forbrenning, med eller uten forutgående bearbeiding, eller 

deponering på en godkjent fyllplass, kompostering eller 

omdanning til biogass, dersom hver av de tre sistnevnte 

mulighetene omfatter forutgående trykksterilisering, bør 

forbys. 

13) Spania, Irland, Latvia, Portugal og Det forente 

kongerike har uttrykt interesse for å la sine drifts-

ansvarlige anvende hydrolysemetoden. Vedkommende 

myndigheter i nevnte medlemsstater har bekreftet at de 

driftsansvarlige skal omfattes av strenge kontroller for å 

hindre mulig helserisiko. 

14) I sin uttalelse av 8. juli 2010 om kalkbehandling av fast 

gjødsel fra svin og fjørfe, konkluderte EFSA med at den 

foreslåtte blandingen av kalk og husdyrgjødsel kunne 

anses som en trygg prosess for å inaktivere relevante 

bakterielle og virale sykdomsframkallende stoffer, med 

tanke på den planlagte bruken av det avledede 

produktet, det vil si blandingen av kalk og husdyr-

gjødsel, på mark. Ettersom det i søknaden bare ble vist 

til at bearbeidingen er virkningsfull bare for en bestemt 

blandeinnretning, anbefalte EFSA at dersom det skal 

anvendes en annen blandeinnretning for prosessen, skal 

det foretas en validering på grunnlag av måling av pH, 

tid og temperatur for å påvise at det ved bruk av den 

andre blandeinnretningen kan oppnås en tilsvarende 

inaktivering av sykdomsframkallende stoffer. 

15) En validering i samsvar med disse prinsippene bør 

foretas når ulesket kalk (CaO), som ble brukt i 

prosessen som EFSA vurderte, erstattes med 

dolomittkalk (CaOMgO). 

16) I sin uttalelse av 22. september 2010 om en katalytisk 

flertrinnsprosess for framstilling av fornybare 

drivstoffer, konkluderte EFSA med at prosessen kan 

anses som sikker når smeltet fett fra kategori 2- og 3-

materiale anvendes som utgangsmateriale og dette 

smeltede fettet har blitt bearbeidet i samsvar med 

standardmetodene for bearbeiding av animalske 

biprodukter. På grunnlag av den framlagte dokumenta-

sjonen kunne det imidlertid ikke konkluderes med at 

prosessen også kan begrense mulig TSE-risiko som kan 

finnes i smeltet fett fra kategori 1-materiale. Den 

katalytiske flertrinnsprosessen bør derfor godkjennes for 

smeltet fett fra kategori 2- og 3-materiale, mens den bør 

avvises for smeltet fett fra kategori 1-materiale. En slik 

avvisning er ikke til hinder for at søkeren kan framlegge 

ytterligere dokumentasjon for EFSA med sikte på en ny 

vurdering, men bruk av smeltet fett fra kategori 1-

materiale for prosessen bør forbys i påvente av en slik 

vurdering. 

17) Vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør endres 

for å ta hensyn til konklusjonene i de tre vitenskapelige 

uttalelsene fra EFSA.  
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18) I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 skal det 

vedtas gjennomføringstiltak for omdanning av 

animalske biprodukter til biogass eller kompost. Når 

animalske biprodukter blandes i et biogassanlegg eller 

komposteringsanlegg med materialer som ikke er av 

animalsk opprinnelse eller med andre materialer som 

ikke omfattes av nevnte forordning, bør vedkommende 

myndighet kunne tillate at det tas representative prøver 

etter pasteurisering og før blanding, for å undersøke om 

de mikrobiologiske kriteriene er oppfylt. Prøvetakingen 

bør gjøre det mulig å påvise om pasteuriseringen av 

animalske biprodukter har redusert den mikrobiologiske 

risikoen i de omdannede animalske biproduktene. 

19) Vedlegg V til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor 

endres. 

20) I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 skal det 

vedtas et standardformat for søknader om alternative 

metoder for bruk eller disponering av animalske 

biprodukter eller avledede produkter. Dette formatet 

skal brukes av berørte parter når de framlegger en 

søknad om godkjenning av slike metoder. 

21) Etter anmodning fra Kommisjonen vedtok EFSA en 

vitenskapelig uttalelse 7. juli 2010 om en erklæring om 

teknisk bistand når det gjelder formatet for søknader om 

godkjenning av nye alternative metoder for animalske 

biprodukter(1). I sin uttalelse anbefaler EFSA særlig 

ytterligere oppklaring med hensyn til de opplysningene 

berørte parter bør gi når de framlegger en søknad om 

godkjenning av en ny alternativ metode. 

22) Idet det tas hensyn til anbefalingene i nevnte 

vitenskapelige uttalelse, bør standardformatet for 

søknader om nye alternative metoder i vedlegg VII til 

forordning (EU) nr. 142/2011 endres. 

23) Ettersom fornybare drivstoffer fra den katalytiske 

flertrinnsprosessen også kan framstilles av importert 

smeltet fett, bør importkravene for slikt fett og vilkårene 

fastsatt i hygienesertifikatet som må medfølge 

forsendelser av smeltet fett ved det innførselsstedet til 

Unionen der veterinærkontrollen finner sted, klargjøres. 

Vedlegg XIV og XV til forordning (EF) nr. 142/2011 

bør derfor endres. 

  

(1) EFSA Journal (2010), 8(7), s. 1680. 

24) Artikkel 3 og vedlegg II, IV, V, VII, VIII, XI og 

vedlegg XIII-XVI bør også endres. 

25) Det bør fastsettes en overgangsperiode etter denne 

forordnings ikrafttredelse for å gjøre det mulig fortsatt å 

importere til Unionen smeltet fett som ikke er beregnet 

på konsum, for visse formål utenfor fôrkjeden, som 

fastsatt i forordning (EU) nr. 142/2011 før endringene 

som følger av denne forordning. 

26) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1)  Artikkel 3 bokstav g) skal lyde: 

«g)  pels som oppfyller de særlige kravene for sluttpunktet 

for dette produktet i kapittel VIII i vedlegg XIII, 

h)  fiskeolje til framstilling av legemidler som oppfyller de 

særlige kravene for sluttpunktet for dette produktet i 

kapittel XIII i vedlegg XIII, 

i)  bensin og drivstoffer som oppfyller de særlige kravene 

for produkter fra den katalytiske flertrinnsprosessen for 

framstilling av fornybare drivstoffer i kapittel IV 

avsnitt 3 nr. 2 bokstav c) i vedlegg IV.» 

2)  Vedlegg II, IV, V, VII, VIII, XI og vedlegg XIII-XVI 

endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 31. januar 2012 skal det fortsatt 

tillates at forsendelser av smeltet fett som ikke er beregnet på 

konsum, som skal brukes for visse formål utenfor fôrkjeden og 

som følges av et hygienesertifikat som er undertegnet og utfylt i 

samsvar med modellen i kapittel 10 B i vedlegg XV til 

forordning (EU) nr. 142/2011 før denne forordning trer i kraft, 

importeres til Unionen, forutsatt at det berørte sertifikatet ble 

utfylt og undertegnet før 30. november 2011. 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1)  I vedlegg II skal kapittel I nr. 1 bokstav a) lyde: 

«a)  rev (Vulpes vulpes og Alopex lagopus),». 

2)  I vedlegg IV kapittel IV gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 1 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Materiale som oppstår gjennom bearbeiding av kategori 1- og 2-materiale skal merkes permanent i 

samsvar med kravene for merking av visse avledede produkter i vedlegg VIII kapittel V. 

Slik merking skal imidlertid ikke kreves for følgende materiale nevnt i avsnitt 2: 

a)  biodiesel framstilt i samsvar med bokstav D, 

b)  hydrolysert materiale nevnt i bokstav H, 

c)  blandinger av svine- og fjørfegjødsel med ulesket kalk framstilt i samsvar med bokstav I, 

d)  fornybare drivstoffer framstilt av smeltet fett fra kategori 2-materiale i samsvar med bokstav J.» 

b)  I avsnitt 2 skal ny bokstav H-J lyde: 

«H.  Hydrolyse med etterfølgende disponering 

1.  Berørte medlemsstater 

 Hydrolyseprosessen med etterfølgende disponering kan anvendes i Spania, Irland, Latvia, Portugal 

og Det forente kongerike. 

 Etter hydrolysen skal vedkommende myndighet som gir tillatelse, sikre at materialet samles inn og 

disponeres i samme ovennevnte medlemsstat. 

2.  Utgangsmateriale 

 Til denne prosessen skal bare følgende materiale anvendes: 

a)  Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav f) i)-iii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, fra 

svin, 

b)  Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav h) i nevnte forordning, fra svin. 

 Skrotter eller deler av skrotter fra dyr som er døde som følge av forekomst av en epizooti, skal 

imidlertid ikke anvendes. 

3.  Metode 

 Hydrolyse med etterfølgende disponering innebærer midlertidig lagring på stedet. Den skal skje i 

samsvar med følgende standarder: 

a)  Etter innsamling på en driftsenhet som vedkommende myndighet har tillatt å anvende 

bearbeidingsmetoden, på grunnlag av en vurdering av dyretettheten på driftsenheten, den 

sannsynlige dødelighetsraten og den mulige risikoen for folkehelsen og dyrehelsen, skal de 

animalske biproduktene plasseres i en beholder som er konstruert i samsvar med bokstav b) 

(heretter kalt «beholderen») og som er plassert på et særskilt sted i samsvar med bokstav c) 

og d) (heretter kalt «det særskilte stedet»).  



Nr. 57/302 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

b)  Beholderen skal 

i) ha en lukkeinnretning, 

ii) være vanntett, lekkasjesikker og hermetisk lukket, 

iii) ha et belegg som hindrer korrosjon, 

iv) være utstyrt med en innretning som styrer utslipp, i samsvar med bokstav e). 

c)  Beholderen skal være plassert på et særskilt sted som er fysisk atskilt fra driftsenheten. 

 Dette stedet skal ha særskilte atkomstveier for flytting av materiale og for 

innsamlingskjøretøyer. 

d)  Beholderen og stedet skal være konstruert og utformet i samsvar med Unionens regelverk for 

miljøvern, med sikte på å hindre lukt og forebygge risiko for grunn og grunnvann. 

e)  Beholderen skal være knyttet til et rør for gassutslipp, som skal være utstyrt med egnede filtre 

for å forebygge spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker og dyr. 

f)  Beholderen skal være lukket under hydrolyseprosessen i minst tre måneder, på en slik måte at 

den ikke kan åpnes av uvedkommende. 

g)  Den driftsansvarlige skal innføre framgangsmåter for å hindre at personalets bevegelser fører 

til spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr. 

h)  Den driftsansvarlige skal 

i) treffe forebyggende tiltak mot fugler, gnagere, insekter og andre skadedyr, 

ii) innføre et dokumentert program for skadedyrbekjempelse. 

i)  Den driftsansvarlige skal føre register over 

i) alt materiale som legges i beholderen, 

ii) alt uttak av hydrolysert materiale fra beholderen. 

j)  Den driftsansvarlige skal regelmessig tømme beholderen med sikte på kontroll 

i) av at det ikke forekommer korrosjon, 

ii) for å påvise og hindre at flytende materiale lekker ut i grunnen. 

k)  Etter hydrolysen skal materialet samles inn, brukes og disponeres i samsvar med artikkel 13 

bokstav a)-c) eller artikkel 13 bokstav e) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

l)  Prosessen skal utføres i et diskontinuerlig system. 

m)  All annen håndtering eller bruk av det hydrolyserte materialet, herunder spredning av det på 

mark, skal være forbudt. 

I.  Kalkbehandling av svine- og fjørfegjødsel 

1. Utgangsmateriale 

 I denne prosessen kan det anvendes husdyrgjødsel som nevnt i artikkel 9 bokstav a) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, fra svin og fjøre. 

2.  Bearbeidingsmetode 

a)  Husdyrgjødselens tørrstoffinnhold skal fastsettes ved anvendelse av metoden CEN 

EN 12880:2000(*) «Karakterisering av slam. Bestemmelse av tørrstoffinnhold og 

vanninnhold».   
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 Til denne prosessen skal tørrstoffinnholdet være mellom 15 % og 70 %. 

b)  Mengden av kalk som skal tilsettes, skal bestemmes på en slik måte at kombinasjonene av tid 

og temperatur som er fastsatt i bokstav f), oppnås. 

c)  De animalske biproduktene som skal bearbeides, skal ha en partikkelstørrelse på 

høyst 12 mm. 

 Ved behov skal størrelsen på partiklene fra husdyrgjødsel reduseres slik at den største tillatte 

partikkelstørrelsen ikke overskrides. 

d)  Husdyrgjødselen skal blandes med ulesket kalk (CaO) med middels til høy reaktivitet på 

mindre enn seks minutter for å oppnå en temperaturstigning på 40 °C i samsvar med kriteriene 

i reaktivitetstest nr. 5.10 i metode CEN EN 459-2:2002(**). 

 Blandingen skal skje i to blandere i linje, med to skruer per blander. 

 Begge blanderne skal 

i) ha en skruediameter på 0,55 m og en skruelengde på 3,5 m, 

ii) drives med en kraft på 30 kW, og skruens rotasjonshastighet skal være 156 rpm, 

iii) ha en behandlingskapasitet på 10 tonn per time. 

 Blandingen skal i gjennomsnitt vare i ca. to minutter. 

e)  Blandingen skal blandes i minst seks timer til en masse med en vekt på minst to tonn. 

f)  Det skal foretas kontinuerlig måling på kontrollsteder i massen for å påvise at blandingen i 

massen oppnår en pH-verdi på minst 12 i løpet av en av følgende perioder, der en av de 

tilsvarende temperaturene skal oppnås: 

i) 60 °C i løpet av 60 minutter, eller 

ii) 70 °C i løpet av 30 minutter. 

g)  Prosessen skal utføres i et diskontinuerlig system. 

h)  Det skal innføres en permanent skriftlig framgangsmåte som bygger på HACCP-prinsippene. 

i)  Driftsansvarlige har gjennom en validering i samsvar med følgende krav mulighet til å påvise 

for vedkommende myndighet at en prosess der det anvendes annet blandeutstyr enn det som er 

nevnt i bokstav d), eller anvendes dolomittkalk (CaOMgO) i stedet for ulesket kalk, er minst 

like effektiv som prosessen som beskrives i bokstav a)-h). 

 En slik validering skal 

– påvise at det ved anvendelse av et annet blandeutstyr enn det som er nevnt i bokstav d), 

eller av dolomittkalk, kan framstille en blanding med husdyrgjødsel som oppnår de 

parametrene for pH-verdi, tid og temperatur som er nevnt i bokstav f), 

– bygge på kontroll av tid og temperatur i den nedre, midtre og øvre delen av massen, med 

et representativt antall kontrollpunkter (minst fire kontrollpunkter i den nedre delen, som 

skal plasseres høyst 10 cm fra bunnen og høyst 10 cm fra toppen av den nedre delen, ett 

kontrollpunkt i den midtre delen halvveis mellom den øvre og den nedre delen, og fire 

kontrollpunkter i den øvre delen, som skal plasseres høyst 10 cm under overflaten og 

høyst 10 cm under massens øvre del), 

– gjennomføres i to perioder på minst 30 dager, hvorav den ene skal være i den kalde 

årstiden på det geografiske stedet der blandeutstyret skal anvendes.  
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J. Katalytisk flertrinnsprosess for framstilling av fornybare drivstoffer 

1. Utgangsmateriale 

a)  Til denne prosessen kan følgende materiale anvendes: 

i) smeltet fett fra kategori 2-materiale, som er bearbeidet med bearbeidingsmetode 1 

(trykksterilisering), 

ii) fiskeolje eller smeltet fett fra kategori 3-materiale, som er bearbeidet med 

– én av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 7, eller 

– når det gjelder materiale fra fiskeolje, én av bearbeidingsmetodene 1-7, 

iii) fiskeolje eller smeltet fett framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII eller XII i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

b)  Det er forbudt å anvende smeltet fett fra kategori 1-materiale til denne prosessen. 

2.  Bearbeidingsmetode 

a)  Det smeltede fettet skal gjennomgå en forbehandling som består av 

i) bleking av det sentrifugerte materialet ved at det passerer gjennom et leirefilter, 

ii) fjerning av resterende uløselige urenheter ved filtrering. 

b)  Det forbehandlede materialet skal gjennomgå en katalytisk flertrinnsprosess som består av et 

trinn med hydro-deoksygenering etter fulgt av et trinn med isomerisering. 

 Materialet må utsettes for et trykk på minst 20 bar ved en temperatur på minst 250 °C i 

minst 20 minutter.» 

  

(*) BS EN 12880:2000, Karakterisering av slam. Bestemmelse av tørrstoffinnhold og vanninnhold. Den 

europeiske standardiseringskomité. 

(**) Metode CEN EN 459-2:2002 CEN/TC 51 – Sement og byggekalk. Den europeiske standardise-

ringskomité. 

c)  I avsnitt 3 nr. 2 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav b) iii) andre strekpunkt skal lyde: 

«—  fra annet kategori 3-materiale enn materiale nevnt i artikkel 10 bokstav p) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, brukt som fôr». 

ii) Ny bokstav c) og d) skal lyde: 

«c)  materiale som oppstår gjennom den katalytiske flertrinnsprosessen for framstilling av fornybare 

drivstoffer, kan 

i) dersom det gjelder bensin og andre drivstoffer som oppstår gjennom prosessen, anvendes som 

drivstoff uten begrensninger i henhold til denne forordning (sluttpunkt), 

ii) dersom det gjelder brukt leire fra bleking og slam fra forbehandlingsprosessen nevnt i avsnitt 2 

bokstav J nr. 2 bokstav a) 

– disponeres ved forbrenning eller samforbrenning 

– omdannes til biogass, 

– komposteres eller anvendes til framstilling av avledede produkter nevnt i artikkel 36 

bokstav a) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

d)  den kalkbehandlede blandingen av svine- og fjørfegjødsel kan spres på mark som bearbeidet 

husdyrgjødsel.»  
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3)  I vedlegg V kapittel III avsnitt 3 skal nytt nr. 3 lyde: 

«3.  Når animalske biprodukter omdannes til biogass eller komposteres sammen med materiale som ikke er av 

animalsk opprinnelse, kan vedkommende myndighet tillate at driftsansvarlige tar representative prøver etter 

pasteuriseringen nevnt i kapittel I avsnitt 1 nr. 1 bokstav a) eller etter kompostering som nevnt i avsnitt 2 

nr. 1, etter det som er relevant, og før disse produktene blandes med materiale som ikke er av animalsk 

opprinnelse, for å kontrollere effektiviteten av henholdsvis omdanningen eller komposteringen av de 

animalske biproduktene.» 

4)  I avsnitt VII kapittel II skal punkt 1-3 lyde: 

«1.  En søknad skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for at EFSA skal kunne vurdere den 

foreslåtte alternative metodens sikkerhet, og særlig en beskrivelse av følgende: 

– de kategorier av animalske biprodukter som metoden skal anvendes på, 

– hele prosessen, 

– de tilknyttede biologiske farene for folkehelsen og dyrehelsen, og 

– graden av risikoreduksjon som skal oppnås gjennom prosessen. 

2. Søknaden nevnt i nr. 1 skal dessuten 

a)  angi hvilke numre i artikkel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 som får anvendelse, herunder 

materialets fysiske tilstand og, dersom det er relevant, eventuell forbehandling og eventuelt annet 

materiale enn animalske biprodukter som skal anvendes i prosessen, 

b)  inneholde en HACCP-protokoll og et flytskjema som klart angir de enkelte trinn i prosessen, 

identifiserer de kritiske parametrene for inaktivering av relevante sykdomsframkallende stoffer, som 

temperatur, trykk, eksponeringstid, justering av pH-verdi og partikkelstørrelse, og som utfylles med 

tekniske datablader for utstyret som anvendes i prosessen, 

c)  identifisere og karakterisere de biologiske farer for folkehelsen og dyrehelsen som de kategoriene av 

animalske biprodukter som metoden skal anvendes på, innebærer, 

d)  vise at de mest resistente biologiske farene knyttet til den kategorien av materiale som skal bearbeides, i 

alle produkter som framstilles i løpet av prosessen, herunder spillvann, reduseres til minst den grad som 

oppnås gjennom bearbeidingskravene i denne forordning for samme kategori av animalske biprodukter. 

Graden av risikoreduksjon skal bestemmes gjennom validerte direkte målinger, med mindre 

modellering eller sammenlikning med andre prosesser kan godtas. 

3.  Med validerte direkte målinger i henhold til nr. 2 bokstav d) menes  

a)  måling av reduksjonen av levedyktighet/smittsomhet hos endogene indikatororganismer under 

prosessen, dersom indikatoren er 

– konstant til stede i råstoffet i et høyt antall, 

– minst like resistent mot behandlingsprosessens dødelige aspekter som de sykdomsframkallende 

stoffene den skal brukes til overvåking av, men samtidig heller ikke betydelig mer resistent, 

– forholdsvis lett å mengdebestemme, identifisere og bekrefte, eller 

b)  anvendelse av en veldefinert prøveorganisme eller et veldefinert virus, som er innført i et egnet 

prøvingsemne i utgangsmaterialet, 

 Dersom prosessen omfatter flere behandlingstrinn, skal det foretas en vurdering av i hvilken grad de 

enkelte titerreduksjonstrinnene utfyller hverandre, eller om tidligere trinn i prosessen kan ha negativ 

innvirkning på de neste trinnene, 

c)  rapportering av de samlede resultatene gjennom 

i) en nærmere beskrivelse av metoden som er anvendt,  
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ii) en beskrivelse av arten av prøvene som er analysert, 

iii) dokumentasjon av at antall prøver som er analysert, er representativt, 

iv) en begrunnelse for antall prøver som er tatt og valget av målepunkter, 

v) angivelse av de anvendte påvisningsmetodenes følsomhet og spesifisitet, 

vi) framlegging av opplysninger om repeterbarhet og statistisk variabilitet for målingene som er gjort 

under forsøkene, 

vii) en begrunnelse for prionsurrogaters betydning, dersom slike anvendes, 

viii) opplysninger med hensyn til modeller eller sammenligninger med andre prosesser som anvendes, 

om at de faktorene som fører til risikoreduksjon, er velkjente, og at modellen for risikoreduksjon 

er veletablert, dersom det ikke foreligger direkte målinger, 

ix) framlegging av opplysninger for hele prosessen om direkte målinger av alle faktorer som fører til 

risikoreduksjon, som dokumenterer at disse faktorene er anvendt på samme måte for hele partiet 

som er behandlet. 

4.  HACCP-planen nevnt i nr. 2 bokstav b) skal bygge på de kritiske parametrene som anvendes for å oppnå 

risikoreduksjonen, særlig 

– temperatur, 

– trykk, 

– tid og 

– mikrobiologiske kriterier. 

 De kritiske grensene i HACCP-planen skal defineres på grunnlag av resultatene av valideringsforsøket 

og/eller den framlagte modellen. 

 Dersom det kan påvises at prosessen virker tilfredsstillende bare ved å henvise til tekniske parametrer som er 

særskilt knyttet til utstyret som anvendes i prosessen, skal HACCP-planen også omfatte de tekniske 

grenseverdiene som skal oppnås, særlig for energiopptak, antall pumpeslag eller dosering av kjemikalier. 

 Det skal gis opplysninger om de kritiske og tekniske parametrene som skal overvåkes og registreres 

kontinuerlig eller med fastsatte mellomrom, og om metodene som anvendes til måling og overvåking. 

 Det skal tas hensyn til parametrenes variabilitet under typiske produksjonsvilkår. 

 HACCP-planen skal gjenspeile både normale og unormale driftsvilkår / driftsvilkår i nødssituasjoner, 

herunder ved driftsavbrudd, og den skal angi mulige korrigerende tiltak som skal anvendes ved unormale 

driftsvilkår /driftsvilkår i nødssituasjoner. 

5.  Søknadene skal også inneholde tilstrekkelige opplysninger om følgende: 

a)  risikoene som er knyttet til innbyrdes avhengige prosesser, særlig resultatet av en vurdering av mulige 

indirekte virkninger som kan 

i) påvirke graden av risikoreduksjon for en bestemt prosess, 

ii) oppstå i forbindelse med transport eller lagring av produkter som har oppstått gjennom prosessen, 

og i forbindelse med sikker disponering av slike produkter, herunder spillvann,  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/307 

 

b)  risikoene som er knyttet til den planlagte sluttbruken av produktene, særlig 

i) angivelse av den planlagte sluttbruken av alle produkter som oppstår gjennom prosessen, 

ii) en vurdering av de sannsynlige risikoene for folkehelsen og dyrehelsen og mulige virkninger for 

miljøet, på grunnlag av den risikoreduksjonen som er anslått i samsvar med nr. 2 bokstav d). 

6.  Søknader skal framlegges sammen med dokumentasjon, særlig 

a)  et flytskjema som viser hvordan prosessen fungerer, 

b)  dokumentasjonen nevnt i nr. 2 bokstav d) samt annen dokumentasjon som kan underbygge 

opplysningene som er gitt som ledd i søknaden i henhold til nr. 2. 

7.  Søknader skal inneholde den berørte parts kontaktadresse, herunder navn og fullstendig adresse, 

telefonnummer og/eller faksnummer og/eller e-postadresse til en person som er ansvarlig som eller på vegne 

av den berørte person.» 

5)  I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a)  Kapittel II nr. 2 bokstav b) xvii) skal lyde: 

«xvii)  når det gjelder utstillingsvarer, ordene “utstillingsvare som ikke er beregnet på konsum” i stedet for 

teksten i bokstav a), 

xviii) når det gjelder fiskeolje til framstilling av legemidler nevnt i kapittel XIII i vedlegg XIII, ordene 

“fiskeolje til framstilling av legemidler” i stedet for teksten i bokstav a), 

xix) når det gjelder husdyrgjødsel som har gjennomgått kalkbehandling som beskrevet i vedlegg IV 

kapittel IV avsnitt 2 bokstav I, ordene “blanding av husdyrgjødsel og kalk”.» 

b)  Kapittel V nr. 3 bokstav d) ii) skal lyde: 

«ii) er beregnet på forskning og andre særskilte formål som nevnt i artikkel 17 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, som er godkjent av vedkommende myndighet, 

e) fornybare drivstoffer fra smeltet fett fra kategori 2-materiale, i samsvar med vedlegg IV avsnitt 2 

kapittel IV bokstav J.» 

6)  I vedlegg XI avsnitt 2 kapittel I skal innledende punktum lyde: 

 «Omsetning av bearbeidet husdyrgjødsel, avledede produkter fra bearbeidet husdyrgjødsel og guano fra 

flaggermus skal oppfylle følgende vilkår. Når det gjelder guano fra flaggermus kreves i tillegg 

mottakermedlemsstatens samtykke i henhold til artikkel 48 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009:» 

7)  I vedlegg XIII skal nytt kapittel XIII lyde: 

«KAPITTEL VIII 

Særskilte krav for fiskeolje til framstilling av legemidler 

 Sluttpunkt for fiskeolje til framstilling av legemidler 

 Fiskeolje fra materialer nevnt i vedlegg X kapittel II avsnitt 3 bokstav A.2, som er blitt avsyret med en NaOH-

løsning ved en temperatur på minst 80 °C og som deretter er renset gjennom destillering ved en temperatur på 

minst 200 °C, kan bringes i omsetning for framstilling av legemidler uten begrensninger i henhold til denne 

forordning.» 
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8)  I vedlegg XIV gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel I gjøres følgende endringer: 

i) I avsnitt 1 gjøres følgende endringer: 

– I innledningen skal bokstav e) erstattes med følgende: 

«e)  de skal framvises på det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted, 

sammen med et dokument som tilsvarer modellen nevnt i kolonnen “sertifikater/ 

dokumentmodeller” i tabell 1, 

f)  de skal komme fra en virksomhet eller et anlegg som er registrert eller godkjent av 

vedkommende myndighet i tredjestaten, og som er oppført på listen over slike virksomheter og 

anlegg nevnt i artikkel 30.» 

– i tabell 1 rad 1 skal produktbeskrivelsen i annen kolonne erstattes med følgende: 

 «bearbeidet animalsk protein, herunder andre blandinger og produkter enn fôr til kjæledyr som 

inneholder slikt protein, og fôrblandinger som inneholder slikt protein i henhold til definisjonen i 

artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009». 

ii) I avsnitt 2 skal overskriften lyde: 

«Import av bearbeidet animalsk protein, herunder andre blandinger og produkter enn fôr til 

kjæledyr som inneholder slikt protein, og fôrblandinger som inneholder slikt protein i henhold til 

definisjonen i artikkel 3 nr. 2 bokstav h) i forordning (EF) nr. 767/2009». 

b)  I kapittel II gjøres følgende endringer: 

i) I avsnitt 1 gjøres følgende endringer: 

– I innledningen skal bokstav d) og e) erstattes med følgende: 

«d)  de skal komme fra en virksomhet eller et anlegg som er registrert eller godkjent av 

vedkommende myndighet i tredjestaten, og som er oppført på listen over slike virksomheter og 

anlegg nevnt i artikkel 30, og 

e)  de skal følges under transporten til det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen 

finner sted, av hygienesertifikatet nevnt i kolonnen “sertifikater/dokumentmodeller” i tabell 1, 

eller 

f)  de skal framvises på det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted, 

sammen med et dokument som tilsvarer modellen nevnt i kolonnen “sertifikater/ 

dokumentmodeller” i tabell 2.» 

– I tabell 2 skal rad 17 erstattes med følgende: 
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«17. Smeltet fett for visse formål 

utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr 

a)  Når det gjelder materiale beregnet på framstilling av biodiesel: 

 Kategori 1-, 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 8, 9 og 10. 

b)  Når det gjelder materiale beregnet på framstilling av fornybare drivstoffer 

nevnt i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 bokstav J: 

 Kategori 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 9 og 10. 

c)  Når det gjelder materiale beregnet på organisk gjødsel og 

jordforbedringsmidler: 

 Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav c) og d) og artikkel 9 

bokstav f) i) og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10, unntatt i 

bokstav c) og p). 

d)  Når det gjelder materiale beregnet på andre formål: 

 Kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b)-d), kategori 2-materiale 

nevnt i artikkel 9 bokstav c) og d) og artikkel 9 bokstav f) i) og kategori 3-

materiale nevnt i artikkel 10, unntatt i bokstav c) og p). 

Det smeltede fettet skal 

oppfylle kravene i avsnitt 9. 

Tredjestater oppført i del 1 i 

vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010 og, når det gjelder 

fiskemateriale, tredjestater 

oppført i vedlegg II til 

vedtak 2006/766/EF. 

Vedlegg XV kapittel 10(B).» 
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ii) Avsnitt 9 bokstav a) iii) erstattes med følgende: 

«iii)  når det gjelder materiale beregnet på framstilling av fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV 

avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV til denne forordning, kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 i sistnevnte forordning, 

iv)  når det gjelder annet materiale, kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b)-d) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav c) og d) og bokstav f) i) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 eller kategori 3-materiale, unntatt materiale nevnt i artikkel 10 

bokstav c) og p) i sistnevnte forordning,» 

9)  Vedlegg XV kapittel 10 B skal lyde:  
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«KAPITTEL 10 B 

Hygienesertifikat 

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes til visse formål utenfor fôrkjeden, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p
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n
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e
r 
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m

 f
o
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e
n
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e
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e
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I.1. Avsender 

 Navn: 

 Adresse: 

  Telefonnr.: 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker: 

 Navn: 

 Adresse: 

 Postnr.: 

 Telefonnr.: 

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

 Navn: 

 Adresse: 

 Postnr.: 

 Telefonnr.: 

I.7.  Opprinnel-

sesland 

ISO-kode I.8.  Opprinnel-

sesregion 

Kode  I.9.  Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10.  Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted I.12.  Bestemmelsessted 

Tollager   

Godkjenningsnr. 

 Navn: 

 Adresse: 

 Postnr.: 

Navn: 

Adresse:  

Navn: 

Adresse: 

Navn: 

Adresse: 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmidler 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon:  

 Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18.  Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

  I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli: 

I.23.  Forseglings-/beholdernummer I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27.  Ved import eller innførsel til EU  

I.28.  Identifikasjon av varene  

Art: 

(vitenskapelig navn) 

Varenes 

art 

Virksomhetens godkjenningsnummer 
Framstillingsanlegg 

Antall 

kolli: 

Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal anvendes for visse 

formål utenfor fôrkjeden 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
te

ri
n

g
 

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

Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått forordning (EF) nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8-10, og 

forordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at det smeltede fettet beskrevet ovenfor: 

II.1.  består av smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, og oppfyller kravene til dyrehelse nedenfor, 

II.2.  er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

II.2.1  når det gjelder materiale beregnet på produksjon av biodiesel, animalske biprodukter nevnt i artikkel 8-10 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, 

II.2.2.  når det gjelder materiale beregnet på framstilling av fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV 

til forordning (EU) nr. 142/2011, animalske biprodukter nevnt i artikkel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.2.3.  når det gjelder materiale beregnet på andre formål: 

(2) enten  [- animalske biprodukter som inneholder restmengder av godkjente stoffer eller forurensende stoffer som 

overskrider de tillatte nivåene i henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 96/23/EF,] 

(2) og/eller  [- produkter av animalsk opprinnelse som er erklært uegnet til konsum på grunn av forekomst av 

fremmedlegemer i disse produktene,] 

(2) og/eller  [- dyr og deler av dyr som ikke er nevnt i artikkel 8 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som har dødd på 

annen måte enn ved slakting eller avliving med sikte på konsum, herunder dyr avlivet som ledd i 

sykdomsbekjempelse,] 

(2) og/eller  [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr, og som 

i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet 

på konsum,] 

(2) og/eller  [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting med 

sikte på konsum etter en undersøkelse før slakting, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt med 

sikte på konsum i samsvar med Unionens lovgivning: 

i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i henhold til Unionens regelverk, 

men som ikke viste noen tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

ii) fjørfehoder, 

iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

iv) grisebuster, 

v) fjør,] 

(2) og/eller  [-  blod fra dyr som ikke viste noen tegn til sykdom som kan overføres gjennom blod til mennesker eller dyr, 

fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum 

som følge av en undersøkelse ante-mortem i samsvar med Unionens regelverk,]  
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal anvendes for visse 

formål utenfor fôrkjeden 

II.  Hygieneattestasjon  II.a  Sertifikatets referansenr. II.b. 

(2) og/eller  [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

(2) og/eller  [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker 

og dyr,] 

(2) og/eller  [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer 

noen risiko for mennesker og dyr,] 

(2) og/eller  [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller  [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra virksomheter eller anlegg som framstiller produkter til konsum,] 

(2) og/eller  [-  følgende materiale fra dyr som ikke viser tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet: 

i)  skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii)  følgende materiale fra landdyr: 

—  biprodukter fra klekkerier, 

— egg, 

— biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller  [-  virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr 

eller mennesker,] 

(2) og/eller  [-  dyr og deler som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale som nevnt i 

artikkel 8 bokstav a) iii)-v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009,] 

(2) og/eller  [-  huder og skinn, hover/klover, fjør, ull, horn, hår og pels fra døde dyr som ikke har vist noen kliniske tegn til 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr gjennom de aktuelle produktene,] 

(2) og/eller  [-  fettvev fra dyr som ikke viste noen tegn til sykdom som kan overføres gjennom dette materialet til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum som følge 

av en undersøkelse ante-mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

II.2.4.  når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn framstilling av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler eller 

fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011: 

(2) enten  [- spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 999/2001 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal anvendes for visse formål 

utenfor fôrkjeden 

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

(2) og/eller  [-  hele kropper eller deler av døde dyr som inneholder spesifisert risikomateriale i henhold til artikkel 3 nr. 1 

bokstav g) i forordning (EF) nr. 999/2001 ved disponeringstidspunktet,] 

(2) og/eller  [-  animalske biprodukter framstilt av dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,] 

(2) og/eller  [-  animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende stoffer oppført i 

gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, forutsatt at disse restmengdene overskrider det tillatte 

nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler regelverk på dette området, 

importmedlemsstatens lovgivning,] 

II.3.  det smeltede fettet 

a)  er blitt bearbeidet i samsvar med metode ……………..., som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

b)  er blitt merket for forsendelse til Den europeiske union med glyceroltriheptanoat (GTH), slik at en homogen 

minstekonsentrasjon på minst 250 mg GTH per kilo fett oppnås, 

c)  når det gjelder smeltet fett fra drøvtyggere, er uløselige urenheter som overstiger 0,15 vektprosent, fjernet, 

d)  er transportert under forhold som hindrer at de kontamineres, og 

e)  er merket på emballasjen eller beholderen med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM‘ ELLER FÔR», 

II.4  når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn framstilling av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler eller 

fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011: 

(2) enten  [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale i henhold til vedlegg V i forordning 

(EF) nr. 999/2001(3) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og dyrene som 

produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet 

med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument 

som føres inn i kraniehulen.] 

(2) eller  [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i samsvar 

med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EU) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-

risiko.] 

Merknader 

Del I: 

— Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

— Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

— Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

— Rubrikk I.19: bruk relevant HS-kode: 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16.10, 15.17 eller 15.18. 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal anvendes for visse 

formål utenfor fôrkjeden 

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

— Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

— Rubrikk I.25: teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

— Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

— Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

Del II: 

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

(1b)  EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2)  Stryk det som ikke passer. 

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

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne attesten er bare til veterinærformål og 

må følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver):  Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:  Underskrift:» 

 Stempel: 
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10)  I vedlegg XVI kapittel III skal nytt avsnitt 11 lyde: 

 «Avsnitt 11 

 Offentlige kontroller med hensyn til hydrolyse med etterfølgende disponering 

 Vedkommende myndighet skal gjennomføre kontroller på steder der hydrolyse med etterfølgende disponering 

gjennomføres i samsvar med vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2 bokstav H. 

 Slike kontroller skal, for å kontrollere at mengden av hydrolysert materiale tilsvarer den mengden som avsendes 

og disponeres, omfatte dokumentkontroller 

a)  av den mengde materiale som hydrolyseres på stedet, 

b)  på virksomheter eller anlegg der det hydrolyserte materialet disponeres. 

 Kontroller skal gjennomføres regelmessig på grunnlag av en risikovurdering. 

 I de første tolv månedene av driften skal det foretas kontrollbesøk på steder der det finnes en beholder for 

hydrolyse, hver gang hydrolysert materiale tas ut av beholderen. 

 Etter de første tolv månedene av driften skal det foretas kontrollbesøk på slike steder hver gang beholderen 

tømmes og det kontrolleres at det ikke forekommer korrosjon og lekkasje i samsvar med vedlegg IV kapittel IV 

avsnitt 2 bokstav H j).» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1063/2012 

av 13. november 2012 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 om hygieneregler for animalske biprodukter som 

ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning 

(EF) nr. 1774/2002(1), særlig artikkel 21 nr. 6 bokstav d) og 

artikkel 40 bokstav b), d) og f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsettes 

hygieneregler og dyrehelseregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter, for å forebygge og 

redusere risiko for folkehelsen og dyrehelsen som følge 

av disse produktene. Ull og hår fra dyr som ikke har vist 

kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via det aktuelle produktet skal anses 

som kategori 3-materiale i henhold til forordningens 

artikkel 10 bokstav h) og n). 

2) Ved 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(2) fastsettes blant annet gjennomføringsregler for 

omsetning av ull og hår. 

3) Tørr ubehandlet ull og tørt ubehandlet hår som er 

forsvarlig emballert utgjør ikke noen risiko for 

spredning av sykdom, forutsatt at materialet sendes 

direkte til et anlegg som framstiller avledede produkter 

til bruk utenfor fôrkjeden, eller til et anlegg som utfører 

mellombehandling, på vilkår som hindrer spredning av 

sykdomsframkallende stoffer. Medlemsstatene bør 

derfor ha mulighet til å frita driftsansvarlige som 

transporterer slik(t) ubehandlet ull og hår direkte til det 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 14.11.2012, 

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 1. 

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

(2) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

ovennevnte anlegget fra plikten til underretning som er 

fastsatt i artikkel 23 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. Artikkel 20 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 142/2011 bør derfor endres. 

4) I kapittel VII punkt B i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011 fastsettes sluttpunktet for ull og hår. 

5) Ved artikkel 8.5.35 i helseregelverket for landdyr fra 

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE)(3) fastsettes en 

liste over framgangsmåter for inaktivering av munn- og 

klovsykevirus i ull og hår fra drøvtyggere til industriell 

bruk. 

6) De nåværende reglene for å bringe ull og hår i 

omsetning i EU, samt for import fra tredjestater, som er 

fastsatt i artikkel 25 nr. 2 i forordning (EU) nr. 142/2011 

bør derfor suppleres med internasjonalt anerkjente 

framgangsmåter for inaktivering av munn- og 

klovsykevirus i ull og hår fra drøvtyggere til industriell 

bruk. 

7) Medlemsstatene har imidlertid mulighet til å godta 

enhver annen framgangsmåte for å sikre at ingen 

uakseptabel risiko gjenstår etter behandling av ull og 

hår, herunder en framgangsmåte for fabrikkvasking som 

avviker fra OIE-standardene. 

8) Ubehandlet ull og hår fra drøvtyggere beregnet på 

tekstilindustrien utgjør ikke en uakseptabel risiko for 

dyrehelsen, forutsatt at materialet kommer fra 

drøvtyggere som holdes i stater eller regioner som er 

oppført i del 1 av vedlegg II til kommisjonsforordning 

(EU) nr. 206/2010 av 12. mars 2010 om fastsettelse av 

lister over tredjestater, territorier eller deler av slike som 

er godkjent for innføring i Den europeiske union av 

visse dyr og ferskt kjøtt og krav til utstedelse av 

veterinærattest(4) og som er godkjent for innføring i 

Unionen av ferskt kjøtt fra drøvtyggere som ikke er 

underlagt tilleggsgaranti A og F omhandlet i nevnte 

forordning. 

9) I tillegg skal den tredjestat eller region som ullen eller 

håret stammer fra, være fri for munn- og klovsyke og, 

ved ull og hår fra sauer og geiter, for saue- og 

geitekopper i samsvar med de grunnleggende generelle 

  

(3) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ 

1.8.5.htm 

(4) EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1. 

2020/EØS/57/05 
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kriterier som er angitt i vedlegg II til rådsdirektiv 

2004/68/EF av 26. april 2004 om fastsettelse av 

dyrehelseregler for import til og transitt gjennom 

Fellesskapet av visse arter levende hovdyr, om endring 

av direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF, og om 

oppheving av direktiv 72/462/EØF(1). 

10) For å gi de driftsansvarlige et tilstrekkelig bredt utvalg 

av metoder og framgangsmåter for å redusere risikoene 

som oppstår ved handel med og import av ull og hår, 

bør det fastsettes tilleggskrav for å bringe ull og hår 

importert fra tredjeland i omsetning uten restriksjoner i 

samsvar med forordning (EU) nr. 142/2011. Artikkel 25 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 142/2011 bør endres. 

11) Av klarhetshensyn bør reglene for import av ubehandlet 

ull og hår i rad 8 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres. 

12) Svin er mottakelige for overføring av andre sykdommer 

enn munn- og klovsyke, særlig afrikansk svinepest, noe 

som innebærer at ull og hår fra svin må behandles 

særskilt. Omsetning og følgelig også import fra 

tredjestater av ull og hår av svin bør derfor være 

underlagt de samme vilkår som er fastsatt for 

grisebuster. Bokstav A nr. 2 i kapittel VII i vedlegg XIII 

til forordning (EF) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

13) Tilleggsbehandlingene for ull og hår framstilt fra andre 

dyr enn svin, som sendes direkte til et anlegg som 

framstiller avledede produkter av ull og hår for 

tekstilindustrien, bør også være tilgjengelige for 

driftsansvarlige i medlemsstatene. Bokstav B i 

kapittel VII i vedlegg XIII til forordning (EF) 

nr. 142/2011 bør derfor endres. 

14) Innføring til Unionen av ubehandlet ull og hår fra 

bestemte tredjestater eller regioner av disse bør 

godkjennes under forutsetning av at de nødvendige 

kravene er innfridd, og at produktene er fulgt av en 

importørerklæring i samsvar med modellen som er 

fastsatt i vedlegg IV til denne forordning. Denne 

erklæringen skal framlegges ved en av Unionens 

godkjente grensekontrollstasjoner som er oppført i 

vedlegg I til kommisjonsvedtak av 28. september 2009 

om utarbeiding av ei liste over godkjende 

grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar for 

dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå 

Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av 

veterinæreiningar i TRACES(2), der produktene som 

unntak fra artikkel 4 nr. 4 i rådsdirektiv 97/78/EF av 

18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for 

organisering av veterinærkontrollene av produkter som 

  

(1) EUT L 226 av 25.6.2004, s. 128. 

(2) EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1. 

innføres til Fellesskapet fra tredjestater(3) skal gjennomgå 

den dokumentkontroll som er fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i 

nevnte direktiv. 

15) Forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

16) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1)  Artikkel 20 nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Vedkommende myndighet kan unnta følgende 

driftsansvarlige fra meldingsplikten nevnt i artikkel 23 nr. 1 

bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009: 

a)  driftsansvarlige som håndterer eller lager jakttrofeer 

eller andre preparater nevnt i kapittel VI i vedlegg XIII 

til denne forordning til private eller ikke-kommersielle 

formål, 

b)  driftsansvarlige som håndterer eller disponerer prøver 

til forskning og diagnostikk til utdanningsformål, 

c)  driftsansvarlige som transporterer tørr ubehandlet ull 

og tørt ubehandlet hår, forutsatt at disse er forsvarlig 

emballert og sendes direkte til et anlegg som framstiller 

avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden, eller til 

et anlegg som utfører mellombehandling, på vilkår som 

hindrer spredning av sykdomsframkallende stoffer.» 

2)  Artikkel 25 nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Innføring til og transitt gjennom Unionen av følgende 

skal ikke være underlagt noen krav til dyrehelse: 

a)  ull og hår som er fabrikkvasket eller behandlet med en 

annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko 

gjenstår, 

b)  pels som har blitt tørket ved en omgivelsestemperatur 

på 18 °C i minst to dager ved en luftfuktighet på 55 %, 

c)  ull og hår framstilt fra andre dyr enn svin, som har blitt 

behandlet ved fabrikkvasking som består av at ullen 

eller håret senkes i en serie vannbad, såpe og 

natriumhydroksid eller kaliumhydroksid, 

d)  ull og hår framstilt fra andre dyr enn svin, som sendes 

direkte til et anlegg som framstiller avledede produkter 

av ull og hår for tekstilindustrien og som har blitt 

behandlet med minst én av følgende framgangsmåter:   

  

(3) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. 
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– kjemisk avbusting ved hjelp av lesket kalk eller 

natriumsulfid, 

– utgassing med formaldehyd i et hermetisk forseglet 

kammer i minst 24 timer, 

– industriell rensing som består av at ull og hår senkes 

i et vannløselig vaskemiddel som holder 60–70 °C, 

– lagring, som kan omfatte transporttid, ved 37 °C i 

åtte dager, 18 °C i 28 dager eller 4 °C i 120 dager, 

e)  ull og hår som er tørt og forsvarlig emballert, framstilt 

fra andre dyr enn svin og som er beregnet for sending 

til et anlegg som framstiller avledede produkter fra ull 

og hår til tekstilindustrien og tilfredsstiller alle de 

følgende krav: 

i) Det ble framstilt minst 21 dager før innføringen i 

Unionen og holdt i en tredjestat eller region av 

denne som er 

– oppført i del 1 av vedlegg II til forordning (EU) 

nr. 206/2010 og godkjent for innføring til 

Unionen av ferskt kjøtt fra drøvtyggere som 

ikke er underlagt tilleggsgaranti A og F 

omhandlet i nevnte forordning, 

– fri for munn- og klovsyke og, ved ull og hår fra 

sauer og geiter, for saue- og geitekopper i 

samsvar med de grunnleggende generelle 

kriterier som er angitt i vedlegg II til 

rådsdirektiv 2004/68/EF. 

ii) Det er fulgt av en importørerklæring slik det kreves 

i henhold til kapittel 21 i vedlegg XV. 

iii) Det ble forelagt av den driftsansvarlige på en av de 

godkjente grensekontrollstasjonene i Unionen som 

er oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, der 

det med tilfredsstillende resultat gjennomgikk 

dokumentkontrollen foretatt i samsvar med artikkel 

4 nr. 3 i direktiv 97/78/EF.» 

3)  I vedlegg I skal nr. 31 og 32 erstattes med teksten i vedlegg 

I til denne forordning. 

4)  I vedlegg XIII kapittel VII skal bokstav A nr. 2 og bokstav 

B endres i samsvar med teksten i vedlegg II til denne 

forordning. 

5)  I vedlegg XIV kapittel II avsnitt 1 skal rad 8 i tabell 2 

erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordning. 

6)  Teksten i vedlegg IV til denne forordning tilføyes til 

vedlegg XV. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 13. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 skal nr. 31 og 32 lyde: 

«31. «ubehandlet ull» ull, unntatt ull som 

a)  er vasket på fabrikk, 

b)  er framstilt ved garving, 

c)  er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår, 

d)  er framstilt fra andre dyr enn svin, og har blitt behandlet ved fabrikkvasking som består av at ullen 

senkes i en serie vannbad, såpe og natriumhydroksid eller kaliumhydroksid, eller 

e)  er framstilt fra andre dyr enn svin, er beregnet på sending direkte til et anlegg som framstiller avledede 

produkter av ull og hår for tekstilindustrien, og har blitt behandlet med minst én av følgende 

framgangsmåter: 

i) kjemisk avbusting ved hjelp av lesket kalk eller natriumsulfid, 

ii) utgassing med formaldehyd i et hermetisk forseglet kammer i minst 24 timer, 

iii) industriell rensing som består av at ull senkes i et vannløselig vaskemiddel som holder 60–70 °C, 

iv) lagring, som kan omfatte transporttid, ved 37 °C i åtte dager, 18 °C i 28 dager eller 4 °C i 120 dager, 

32. «ubehandlet hår» hår, unntatt hår som 

a)  er vasket på fabrikk, 

b)  er framstilt ved garving, 

c)  er behandlet med en annen metode som sikrer at ingen uakseptabel risiko gjenstår, 

d)  er framstilt fra andre dyr enn svin, og har blitt behandlet ved fabrikkvasking som består av at håret 

senkes i en serie vannbad, såpe og natriumhydroksid eller kaliumhydroksid, eller 

e)  er framstilt fra andre dyr enn svin, er beregnet på sending direkte til et anlegg som framstiller avledede 

produkter av hår for tekstilindustrien, og har blitt behandlet med minst én av følgende framgangsmåter: 

i) kjemisk avbusting ved hjelp av lesket kalk eller natriumsulfid, 

ii) utgassing med formaldehyd i et hermetisk forseglet kammer i minst 24 timer, 

iii) industriell rensing som består av at hår senkes i et vannløselig vaskemiddel som holder 60–70 °C, 

iv) lagring, som kan omfatte transporttid, ved 37 °C i åtte dager, 18 °C i 28 dager eller 4 °C i 120 

dager.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

I kapittel VII i vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  Innledningen i bokstav A nr. 2 skal lyde: 

«2.  Forflytning av grisebuster og ull og hår fra svin fra regioner der afrikansk svinepest er endemisk, skal forbys, 

med unntak av grisebuster, ull og hår fra svin som». 

2)  I bokstav B skal nytt ledd lyde: 

 «Ull og hår framstilt fra andre dyr enn svin kan bringes i omsetning uten restriksjoner i samsvar med denne 

forordning, forutsatt at 

a)  ullen eller håret har blitt behandlet ved fabrikkvasking som består av at den/det senkes i en serie vannbad, såpe 

og natriumhydroksid eller kaliumhydroksid, eller 

b)  ullen eller håret sendes direkte til et anlegg som framstiller avledede produkter av ull eller hår for 

tekstilindustrien, og ullen eller håret har blitt behandlet med minst én av følgende framgangsmåter: 

i) kjemisk avbusting ved hjelp av lesket kalk eller natriumsulfid, 

ii) utgassing med formaldehyd i et hermetisk forseglet kammer i minst 24 timer, 

iii) industriell rensing som består av at ull og hår senkes i et vannløselig vaskemiddel som holder 60–70 °C, 

iv) lagring, som kan omfatte transporttid, ved 37 °C i åtte dager, 18 °C i 28 dager eller 4 °C i 120 dager.» 

 ______  
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VEDLEGG III 

I vedlegg XIV kapittel II avsnitt 1 i forordning (EU) nr. 142/2011 skal rad 8 i tabell 2 lyde: 

«8 Ubehandlet ull og hår framstilt 

fra andre dyr enn svin 

Kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav h) og n). 

1)  Den ubehandlede ullen og det ubehandlede 

håret skal 

a)  være forsvarlig emballert, og 

b)  sendes direkte til et anlegg som 

framstiller avledede produkter til bruk 

utenfor fôrkjeden, eller til et anlegg 

som utfører mellombehandling, på 

vilkår som hindrer spredning av 

sykdomsframkallende stoffer. 

1)  Alle tredjestater. 1)  Det kreves ikke hygienesertifikat for import 

av ubehandlet ull og hår. 

2)  Ullen og håret er ull og hår som omhandlet 

i artikkel 25 nr. 2 bokstav e). 

2)  Tredjestat eller region av denne som er 

a)  oppført i del 1 av vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 206/2010 og 

godkjent for innføring til Unionen av 

ferskt kjøtt fra drøvtyggere som ikke er 

underlagt tilleggsgaranti A og F 

omhandlet i nevnte forordning, og 

b)  fri for munn- og klovsyke og, ved ull 

og hår fra sauer og geiter, for saue- og 

geitekopper i samsvar med vedlegg II 

til rådsdirektiv 2004/68/EF. 

2)  Det kreves en erklæring fra importøren i 

samsvar med kapittel 21 i vedlegg XV.» 
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VEDLEGG IV 

I vedlegg XV til forordning (EF) nr. 142/2011 skal nytt kapittel 21 lyde: 

«KAPITTEL 21 

Modell for erklæring 

Erklæring fra importør av ubehandlet ull og hår som omhandlet i artikkel i artikkel 25 nr. 2 bokstav e) for import til Den europeiske union 

STAT 

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  

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Stat 

 Postnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

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 

 Stat  

I.12. Bestemmelsessted 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr./Region 

I.13.  Lastested 

 Adresse 

I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly   Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon 

 Dokument: 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

 Navn Enhet nr. 

I.17.  CITES-nr. 

I.18. Dyreart/produkt  I.19.  Varekode (HS-kode) 

 I.20.  Mengde 

 I.21. Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglingsnummer/beholdernummer  I.24.  Type forpakning 

I.25.  Varer sertifisert til:  

 Videre bearbeiding  

I.26.  Transitt til tredjestat gjennom EU 

 Tredjestat ISO-kode 

I.27.  Ved import eller innførsel til EU   

I.28.  Identifikasjon av varene 

Varenes art  Nettovekt 
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STAT 

Ull og hår nevnt i artikkel 25 nr. 2 bokstav e) i forordning 

(EF) nr. 142/2011 

 

II. Opplysninger om helse II.a. Sertifikatets referansenr. II. b.  

ERKLÆRING 

D
e
l 

II
: 

A
tt

e
s
te

ri
n

g
 

 Undertegnede erklærer at den ubehandlede ullen (1) og eller det ubehandlede håret (1) er framstilt fra andre dyr enn svin 

 a) minst 21 dager før datoen for innføring i Unionen, 

 b) i en tredjestat eller region av denne oppført i del 1 av vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010 og godkjent for 

innføring til Unionen av ferskt kjøtt fra drøvtyggere som ikke er underlagt tilleggsgaranti A og F omhandlet i nevnte 

forordning, og 

 c) fra dyr som holdes i tredjestat eller region av denne som omhandlet i bokstav b), fri for munn- og klovsyke og, ved ull 

og hår fra sauer og geiter, for saue- og geitekopper i samsvar med de grunnleggende generelle kriterier som er angitt 

i vedlegg II til rådsdirektiv 2004/68/EF. 

Merknader  

 Denne erklæringen er bare til veterinærformål og skal følge forsendelsen inntil den når grensekontrollstasjonen, og skal 

være utarbeidet på minst ett av de offisielle språkene i medlemsstaten der forsendelsen først ankommer Unionen, og på 

minst ett av de offisielle språkene i mottakermedlemsstaten. 

Del I:   

 — Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

— Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode fra Verdens tollorganisasjon under følgende poster: 5101 eller 5102 

— Rubrikk I.20: Mengde: angi samlet bruttovekt og nettovekt, i kg. 

— Rubrikk I.28: Varens art: Angi ull og hår. 

Del II:   

(1) Stryk det som ikke passer. 

(2) Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

Importør 

Navn (med blokkbokstaver): Adresse 

Dato:  Underskrift:» 

Sted 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 555/2013 

av 14. juni 2013 

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

fra Bosnia-Hercegovina(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede 

produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter)(1), særlig artikkel 41 nr. 3 annet ledd og artikkel 

42 nr. 2 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved 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(2) er det fastsatt 

gjennomføringstiltak for hygieneregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet 

på konsum. 

2) Det må fastsettes særlige vilkår for transitt gjennom 

Unionen av forsendelser av animalske biprodukter og 

avledede produkter fra Bosnia-Hercegovina til 

tredjestater på grunn av geografiske forhold og 

behovet for å opprettholde tilgang til den kroatiske 

havnen Ploče etter Kroatias tiltredelse til Unionen. 

3) Ved kommisjonsvedtak 2009/821/EF(3) er det fastsatt en 

liste over godkjente grensekontrollstasjoner, visse regler 

for inspeksjoner som skal utføres av Kommisjonens 

veterinærsakkyndige, samt veterinærenheter i TRACES. 

Ettersom transitt gjennom Unionen av forsendelser av 

de berørte animalske biprodukter fra Bosnia-

Hercegovina til tredjestater bare kan finne sted ved 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 164 av 18.6.2013, 

s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 1. 

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

(2) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(3) EUT L 296 av 12.11.2009, s. 1. 

passering av de kroatiske grensekontrollstasjonene Nova 

Sela og Ploče, må disse grensekontrollstasjonene 

oppføres på listen i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF så 

snart de tekniske vilkår for godkjenning av disse er 

oppfylt. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller 

Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 142/2011 skal ny artikkel 29a lyde: 

«Artikkel 29a 

Særlige krav til transitt gjennom Kroatia av animalske 

biprodukter fra Bosnia-Hercegovina beregnet på 

tredjestater 

1.  Transport på vei gjennom Unionen av forsendelser 

av animalske biprodukter og avledede produkter fra 

Bosnia-Hercegovina beregnet på tredjestater direkte 

mellom grensekontrollstasjonen Nova Sela og 

grensekontrollstasjonen Ploče skal være tillatt, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt: 

a)  forsendelsen er forseglet med et segl med 

løpenummer av den offentlige veterinæren på 

innførselsgrensekontrollstasjonen, 

b)  dokumentene som ledsager forsendelsen, nevnt i 

artikkel 7 i direktiv 97/78/EF, på hvert ark er stemplet 

med ordene «BARE FOR TRANSITT GJENNOM 

EU TIL TREDJESTATER» av den offentlige 

veterinæren på innførselsgrensekontrollstasjonen, 

c)  kravene til framgangsmåte fastsatt i artikkel 11 i 

direktiv 97/78/EF er oppfylt og 

d)  den offentlige veterinæren på innførselsgrensekontroll-

stasjonen på det felles veterinærdokument til bruk ved 

import, nevnt i artikkel 2 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 136/2004, har attestert at forsendelsen er godkjent 

for transitt.  

2020/EØS/57/06 
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2.  Lossing eller lagring, som definert i artikkel 12 nr. 4 

eller i artikkel 13 i direktiv 97/78/EF, av slike forsendelser 

i Unionen skal ikke være tillatt. 

3.  Vedkommende myndighet skal utføre regelmessige 

revisjoner for å sikre at det antall forsendelser og de 

mengder produkter som forlater Unionen, er i samsvar 

med det antall og de mengder som føres inn i Unionen.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft med forbehold for at og fra den 

dag tiltredelsestraktaten for Kroatia trer i kraft. 

Den får anvendelse fra den dato endringene av vedtak 

2009/821/EF, som gjelder oppføring av postene for Nova Sela 

og Ploče i vedlegg I til nevnte vedtak, får anvendelse. 

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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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 592/2014 

av 3. juni 2014 

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

produkter som brensel i forbrenningsanlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 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)(1), særlig artikkel 15 nr. 1 bokstav d), artikkel 15 nr. 1 

bokstav e), artikkel 15 nr. 1 annet ledd, artikkel 27 første ledd bokstav h), artikkel 27 første ledd bokstav i), artikkel 27 annet 

ledd og artikkel 45 nr. 4 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 er det fastsatt hygieneregler og dyrehelseregler for animalske biprodukter og 

avledede produkter for å forebygge og minimere risikoene slike produkter kan innebære for menneskers og dyrs helse.  

I nevnte forordning klassifiseres disse produktene i bestemte kategorier ut fra hvilken risiko de utgjør, og det fastsettes 

krav til sikker bruk og disponering av produktene. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(2) er det fastsatt regler for gjennomføring av forordning (EF) 

nr. 1069/2009, herunder regler for bruk og disponering av husdyrgjødsel. 

3)  Fjørfegjødsel framstilles som en integrert del av fjørfeavl på en driftsenhet, og kan brukes på stedet som brensel til 

forbrenning uten forutgående behandling, forutsatt at relevante miljøkrav og krav til helsevern er oppfylt, og at bruken 

ikke har skadevirkninger på miljøet eller menneskers helse. 

4)  I forbrenningsanlegg der det brukes fjørfegjødsel som brensel, skal det treffes nødvendige hygienetiltak for å hindre 

spredning av mulige sykdomsframkallende stoffer. Nevnte tiltak skal også omfatte håndtering av spillvann fra steder der 

fjørfegjødsel lagres. 

5)  Rester fra forbrenning av fjørfegjødsel, hovedsakelig aske, er en rik kilde til mineraler som kan brukes til framstilling av 

mineralgjødsel, og Kommisjonen er i ferd med å utvikle Unionens regelverk for slike restprodukter. Det bør derfor være 

mulig å bruke rester fra forbrenning istedenfor å disponere dette som avfall. 

6)  Kommisjonen har foreløpig bare mottatt omfattende dokumentasjon på at det er utviklet teknologier som gjør det mulig 

å bruke fjørfegjødsel som brensel til forbrenning på driftsenheter uten skadevirkninger på miljøet og menneskers helse. 

Dersom Kommisjonen får tilgang til dokumentasjon der det fastslås at det er mulig å bruke husdyrgjødsel fra andre arter 

som brensel til forbrenning, samtidig som en tilsvarende grad av miljø- og helsevern sikres, kan de relevante 

bestemmelser i forordning (EU) nr. 142/2011 revideres tilsvarende. 

7)  For å sikre at den fortsatte bruken av fjørfegjødsel som brensel i forbrenningsanlegg foregår på lovlig måte bør det 

fastsettes ytterligere miljøkrav og krav til helsevern for slik bruk for å unngå skadevirkninger på miljøet eller 

menneskers helse. 

8)  En fastsettelse av harmoniserte krav som på en helhetlig måte reduserer de risikoer for menneskers og dyrs helse og for 

miljøet som oppstår som følge av bruk av husdyrgjødsel som brensel i forbrenningsanlegg på driftsenheter, vil også 

fremme utviklingen av teknologier for forbrenningsanlegg som bruker fjørfegjødsel framstilt på driftsenheten som en 

bærekraftig kilde til brensel.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 165 av 4.6.2014, s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 197/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 1. 

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

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

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

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

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

2020/EØS/57/07 
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9)  Artikkel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres for å fastsette ytterlige krav til bruk av animalske 

biprodukter og avledede produkter som brensel i forbrenningsanlegg. 

10)  De driftsansvarliges overholdelse av visse miljøstandarder nevnt i denne forordning bør kontrolleres av eller på vegne 

av vedkommende myndighet. 

11)  Bearbeidingsmetodene beskrevet i kapittel IV avsnitt 2 bokstav f) i vedlegg IV i forordning (EU) nr. 142/2011 for 

dampkjeler er godkjent som alternative metoder i samsvar med artikkel 20 i forordning (EF) nr. 1069/2009. Disse 

metodene, med de nødvendige tilpasninger, kan også brukes til forbrenning av animalsk fett som brensel i stasjonære 

forbrenningsmotorer. 

12)  Vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

13)  For anvendelse av denne forordning må det innføres krav til offentlige kontroller av forbrenning av animalsk fett og 

fjørfegjødsel som brensel. Vedlegg XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

14)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1) I artikkel 6 gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften i artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Disponering ved avfallsforbrenning, disponering eller gjenvinning ved samforbrenning og bruk som brensel til 

forbrenning» 

b)  Nytt nr. 6, 7 og 8 skal lyde: 

«6.  Driftsansvarlige skal sikre at forbrenningsanlegg som er under deres kontroll, bortsett fra forbrenningsanlegg 

nevnt i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 2, og der animalske biprodukter eller avledede produkter brukes som brensel, 

oppfyller de allmenne vilkårene og de særlige kravene fastsatt i kapittel IV og V i vedlegg III og er godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 nr. 1 bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

7.  Vedkommende myndighet skal bare godkjenne forbrenningsanlegg nevnt i nr. 6 til bruk av animalske biprodukter 

og avledede produkter som brensel til forbrenning dersom 

a)  forbrenningsanleggene omfattes av kapittel V i vedlegg III til denne forordning, 

b)  forbrenningsanleggene oppfyller alle relevante allmenne vilkår og særlige krav fastsatt i kapittel IV og V i vedlegg 

III til denne forordning, 

c)  det foreligger administrative framgangsmåter for å sikre at kravene til godkjenning av forbrenningsanleggene 

kontrolleres hvert år. 

8.  Ved bruk av fjørfegjødsel som brensel til forbrenning som fastsatt i kapittel V i vedlegg III, får følgende regler 

anvendelse i tillegg til dem som er nevnt i nr. 7 i denne artikkel: 

a)  søknaden om godkjenning som den driftsansvarlige inngir til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 

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

myndighet eller av en yrkesorganisasjon som er godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstaten, på at 

forbrenningsanlegget der fjørfegjødselen brukes som brensel, fullt ut overholder grenseverdiene for utslipp og 

oppfyller kravene til overvåking fastsatt i kapittel V avsnitt B nr. 4 i vedlegg III til denne forordning, 
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b)  framgangsmåten for godkjenning fastsatt i artikkel 44 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal ikke avsluttes før 

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

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

nødvendige målinger av temperatur og utslipp. Når resultatene av disse kontrollene viser at parametrene fastsatt i 

kapittel V avsnitt B nr. 4 i vedlegg III til denne forordning er oppfylt, kan fullstendig godkjenning gis.» 

2) Vedlegg III og XVI endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode på to år etter datoen nevnt i artikkel 3 første ledd kan medlemsstatene tillate drift av forbrenningsanlegg 

der det brukes smeltet fett eller fjørfegjødsel som brensel, og som er blitt godkjent i henhold til nasjonal lovgivning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 15. juli 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III og XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften i vedlegg III skal lyde: 

«VEDLEGG III 

DISPONERING, GJENVINNING OG BRUK SOM BRENSEL» 

b)  Nytt kapittel IV og V skal lyde: 

«KAPITTEL IV 

ALLMENNE KRAV TIL BRUK AV ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AVLEDEDE PRODUKTER SOM BRENSEL 

Avsnitt 1 

Allmenne krav til forbrenning av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel 

1.  Driftsansvarlige for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 6 nr. 6 skal sikre at følgende vilkår er oppfylt i 

forbrenningsanlegg som er under deres kontroll: 

a)  Animalske biprodukter og avledede produkter som skal brukes som brensel, skal brukes til dette formål så snart 

som mulig eller lagres på en sikker måte fram til de skal brukes. 

b)  I forbrenningsanleggene skal det være iverksatt egnede tiltak for å sikre at beholdere og kjøretøyer rengjøres og 

desinfiseres på et eget område på anlegget der spillvann kan samles opp og disponeres i samsvar med Unionens 

regelverk, for å unngå risiko for miljøforurensning. 

Som unntak fra kravene i første ledd kan beholdere og kjøretøyer som brukes til transport av smeltet fett, 

rengjøres og desinfiseres på lasteanlegget eller på andre anlegg som er godkjent eller registrert i henhold til 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

c)  Forbrenningsanleggene skal være plassert på et godt drenert, fast underlag. 

d)  I forbrenningsanleggene skal det være iverksatt egnede tiltak for å beskytte mot skadedyr. I den forbindelse skal 

det brukes et dokumentert program for skadedyrbekjempelse. 

e)  Personalet skal ha tilgang til hensiktsmessige innretninger for å opprettholde personlig hygiene, for eksempel 

toaletter, garderober og vaskeservanter, dersom det er nødvendig for å forebygge risiko for forurensning av 

utstyr som brukes til håndtering av produksjonsdyr eller fôr til disse. 

f)  Det skal fastsettes dokumenterte framgangsmåter for rengjøring og desinfisering for alle deler av forbrennings-

anlegget. Det skal finnes egnet utstyr og rengjøringsmidler for rengjøringen av anlegget. 

g)  Hygienekontrollen skal omfatte regelmessige inspeksjoner av miljø og utstyr. Tidsplanen for og resultatene av 

inspeksjonen skal dokumenteres og oppbevares i minst to år. 

h)  Dersom smeltet fett brukes som brensel til forbrenning i stasjonære forbrenningsmotorer på godkjente eller 

registrerte anlegg for bearbeiding av næringsmidler eller fôr, skal all bearbeiding av næringsmidler eller fôr på 

samme sted skje under strenge krav til atskillelse. 

2.  Driftsansvarlige for forbrenningsanlegg skal ta alle nødvendige forholdsregler i forbindelse med mottak av 

animalske biprodukter eller avledede produkter for å forebygge eller, i den grad det er praktisk mulig, begrense 

risikoene for menneskers og dyrs helse og for miljøet. 

3.  Dyr skal ikke ha adgang til forbrenningsanlegget, til de animalske biproduktene eller de avledede produktene i 

påvente av forbrenning, eller til asken fra forbrenningen.  
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4.  Dersom forbrenningsanlegget er plassert på en driftsenhet der det holdes dyr av arter som er bestemt til nærings-

middelproduksjon 

a)  skal forbrenningsutstyret og dyrene samt deres fôr og strø være helt fysisk atskilt, 

b)  skal utstyr som brukes til drift av forbrenningsanlegget, utelukkende være forbeholdt dette formål og ikke 

benyttes andre steder på driftsenheten, med mindre det er blitt rengjort og desinfisert på en effektiv måte før slik 

bruk, 

c)  skal personalet som arbeider på forbrenningsanlegget, skifte yttertøy og fottøy og selv iverksette personlige 

hygienetiltak før de håndterer dyr på denne eller andre driftsenheter eller dyrenes fôr og strø. 

5.  De animalske biproduktene og avledede produktene som venter på forbrenning som brensel, samt restene fra 

forbrenningen skal lagres på et lukket og tildekket sted som er forbeholdt dette formål, eller i lukkede og 

lekkasjesikre beholdere. 

6.  Forbrenningen av animalske biprodukter eller avledede produkter skal skje på en måte som hindrer kryss-

kontaminering av fôr. 

Avsnitt 2 

Driftsforhold for forbrenningsanlegg 

1.  Forbrenningsanlegg skal være utformet, bygget, utstyrt og drevet på en slik måte at de animalske biproduktene og 

de avledede produktene, selv under de mest ugunstige forhold, behandles i minst 2 sekunder ved 850 °C eller i 

minst 0,2 sekunder ved 1 100 °C. 

2.  Gassen fra prosessen skal på en kontrollert og homogen måte varmes opp til 850 °C i 2 sekunder eller til 1 100 °C i 

0,2 sekunder. 

Temperaturen skal måles i nærheten av innerveggen eller ved et annet representativt punkt i forbrenningskammeret, 

som godkjent av vedkommende myndighet. 

3.  Det skal brukes automatiske metoder for å overvåke parametrer og forhold som er av betydning for forbrennings-

prosessen. 

4.  Resultatene av temperaturmålingen skal registreres automatisk og framlegges på en hensiktsmessig måte slik at 

vedkommende myndighet etter framgangsmåtene den selv fastsetter, kan kontrollere at driftsforholdene nevnt i nr. 1 

og 2 er oppfylt. 

5.  Den driftsansvarlige for et forbrenningsanlegg skal sikre at brenselet forbrennes på en slik måte at det samlede 

innholdet av organisk karbon i slagg og bunnaske er mindre enn 3 %, eller at glødetapet er under 5 % av materialets 

tørrvekt. 

Avsnitt 3 

Rester fra forbrenning 

1. Rester fra forbrenningen skal begrenses mest mulig når det gjelder mengde og skadevirkning. Restene skal 

gjenvinnes eller, dersom det ikke er mulig, disponeres eller brukes i samsvar med relevante deler av Unionens 

regelverk. 

2.  Transport og midlertidig lagring av tørre rester, herunder støv, skal foregå i lukkede beholdere eller på andre måter 

som hindrer at de spres til miljøet. 

Avsnitt 4 

Driftsstans eller unormale driftsforhold 

1.  Forbrenningsanlegget skal være utstyrt med innretninger som sikrer at driften stopper automatisk ved unormale 

driftsforhold eller driftsstans fram til normal drift kan gjenopptas. 

2.  Ufullstendig forbrente animalske biprodukter og avledede produkter skal forbrennes på nytt eller disponeres på 

annen måte enn ved disponering på en godkjent fyllplass, i samsvar med artikkel 12, 13 og 14 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009.  
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KAPITTEL V 

TYPER ANLEGG OG BRENSEL SOM KAN BRUKES TIL FORBRENNING, OG SÆRLIGE KRAV TIL VISSE TYPER 

ANLEGG 

A. Stasjonære forbrenningsmotorer 

1.  Utgangsmateriale: 

Til denne prosessen kan det brukes en fettfraksjon fra animalske biprodukter i alle kategorier, forutsatt at den 

oppfyller følgende vilkår: 

a)  Med mindre det benyttes fiskeolje eller smeltet fett framstilt i samsvar med henholdsvis avsnitt VIII eller 

XII i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004, skal fettfraksjonen fra animalske biprodukter først 

bearbeides på følgende måte: 

i)  dersom fettfraksjonen er fra kategori 1- og 2-materiale, en av bearbeidingsmetodene 1–5 som fastsatt i 

kapittel III i vedlegg IV. 

Dersom dette fettet flyttes fra bearbeidingsanlegget for umiddelbar direkte forbrenning i et lukket 

transportørsystem som ikke kan omgås, og forutsatt at et slikt system er godkjent av vedkommende 

myndighet, er permanent merking med glyseroltriheptanoat (GTH), som nevnt i vedlegg VIII kapittel V 

nr. 1, ikke påkrevd, 

ii)  dersom fettfraksjonen er fra kategori 3-materiale, en av bearbeidingsmetodene 1–5 eller 

bearbeidingsmetode 7 som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV, 

iii)  dersom materialene er avledet fra fisk, en av bearbeidingsmetodene 1–7 som fastsatt i kapittel III i 

vedlegg IV. 

b)  Fettfraksjonen skal skilles fra proteinet, og i tilfeller der fett fra drøvtyggere skal forbrennes på et annet 

anlegg, skal uløselige urenheter fjernes slik at de høyst utgjør 0,15 vektprosent. 

2.  Metode: 

Forbrenning av animalsk fett som brensel i en stasjonær forbrenningsmotor skal skje på følgende måte: 

a)  Fettfraksjonene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) skal forbrennes 

i)  i henhold til vilkårene fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 nr. 1 eller 

ii)  ved bruk av prosessparametre som gir samme resultat som vilkårene angitt i bokstav i), og som er 

godkjent av vedkommende myndighet, 

b)  forbrenning av annet materiale av animalsk opprinnelse enn animalsk fett, skal ikke være tillatt, 

c)  animalsk fett fra kategori 1- eller 2-materiale som forbrennes i lokaler som er godkjent eller registrert i samsvar 

med forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 183/2005 eller på 

offentlige steder, skal være bearbeidet med bearbeidingsmetode 1 som fastsatt i vedlegg IV kapittel III, 

d)  forbrenning av animalsk fett skal skje i samsvar med Unionens regelverk om vern av miljøet, særlig med 

standardene og kravene i nevnte regelverk og kravene med hensyn til de beste tilgjengelige teknikkene for 

kontroll med og overvåking av utslipp. 

3.  Driftsforhold: 

Som unntak fra kravene fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 første ledd kan vedkommende myndighet med 

ansvar for miljøspørsmål godkjenne krav basert på andre prosessparametre som sikrer tilsvarende 

miljøresultater. 

B. Forbrenningsanlegg på driftsenheter der fjørfegjødsel brukes som brensel 

1.  Type anlegg: 

Forbrenningsanlegg på driftsenheter med en samlet nominell termisk effekt på høyst 5 MW. 
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2.  Utgangsmateriale og bruksområde: 

Utelukkende ubearbeidet fjørfegjødsel som nevnt i artikkel 9 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, som 

skal brukes som brensel til forbrenning i samsvar med kravene fastsatt i nr. 3–5. 

Forbrenning av andre animalske biprodukter eller avledede produkter og gjødsel fra andre arter eller gjødsel 

som er framstilt utenfor driftsenheten, skal ikke tillates som brensel på forbrenningsanlegg nevnt i nr. 1. 

3.  Særlige krav til fjørfegjødsel som brukes som brensel til forbrenning: 

a)  Gjødselen skal lagres på en sikker måte på et lukket lagerområde for å minimere behovet for ytterligere 

håndtering og for å hindre krysskontaminering av andre deler av en driftsenhet der det holdes dyr av arter 

som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

b)  Forbrenningsanlegget på driftsenheten skal være utstyrt med 

i)  et automatisk brenselhåndteringssystem som fører brenselet direkte inn i forbrenningskammeret uten 

ytterligere håndtering, 

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

fastsatt i kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 er oppfylt til enhver tid i disse fasene og så lenge forbrennings-

kammeret inneholder materiale som ikke er forbrent. 

4.  Grenseverdier for utslipp og krav til overvåking: 

a)  Utslipp av svoveldioksid, nitrogenoksider (nærmere bestemt summen av nitrogenmonoksid og nitro-

gendioksid, uttrykt som nitrogendioksid) og partikler skal ikke overstige følgende grenseverdier uttrykt i 

mg/Nm3 ved en temperatur på 273,15 K, et trykk på 101,3 kPa og et oksygeninnhold på 11 prosent etter 

korrigering for innholdet av vanndamp i avgassene: 

Forurensende stoff Grenseverdi for utslipp i mg/Nm3 

Svoveldioksid 50 

Nitrogenoksider (som NO2) 200 

Partikler 10 

b)  Den driftsansvarlige for forbrenningsanlegget på driftsenheten skal minst én gang i året foreta målinger av 

svoveldioksid, nitrogenoksider og partikler. 

Som et alternativ til målingene nevnt i første ledd, kan det brukes andre framgangsmåter som er kontrollert 

og godkjent av vedkommende myndighet, for å bestemme utslippet av svoveldioksid. 

Overvåkingen skal utføres av eller på vegne av den driftsansvarlige i samsvar med CEN-standardene. 

Dersom det ikke foreligger CEN-standarder, skal ISO-standarder eller nasjonale eller internasjonale 

standarder som gir data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet, benyttes. 

c)  Alle resultater skal registreres, behandles og framlegges på en slik måte at vedkommende myndighet kan 

kontrollere at grenseverdiene for utslipp overholdes. 

d)  For forbrenningsanlegg på driftsenheter der det brukes sekundært renseutstyr for å overholde grenseverdiene 

for utslipp, skal det løpende kontrolleres at nevnte utstyr fungerer effektivt, og resultatene skal registreres. 

e)  Ved manglende overholdelse av grenseverdiene nevnt i bokstav a) eller dersom et forbrenningsanlegg på en 

driftsenhet ikke oppfyller kravene i kapittel IV avsnitt 2 nr. 1, skal den driftsansvarlige umiddelbart 

underrette vedkommende myndighet og treffe nødvendige tiltak for å sikre at kravene oppfylles så snart som 

mulig. Dersom det ikke lenger er mulig å oppfylle kravene, skal vedkommende myndighet innstille driften 

av anlegget og tilbakekalle godkjenningen av det.  
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5.  Endringer i driften og driftsstans: 

a)  Den driftsansvarlige skal underrette vedkommende myndighet om planlagte endringer av forbrennings-

anlegget på driftsenheten som kan påvirke utslippene, minst en måned før datoen for endringen. 

b)  Den driftsansvarlige skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at oppstarts- og avstengningsfasen i 

forbrenningsanlegget på driftsenheten og en eventuell funksjonssvikt er så kortvarig som mulig. Ved funk-

sjonssvikt eller driftsstans i det sekundære renseutstyret skal den driftsansvarlige underrette vedkommende 

myndighet umiddelbart.» 

2) I vedlegg XVI kapittel III skal nytt avsnitt 12 lyde: 

«Avsnitt 12 

Offentlig kontroll av godkjente anlegg for forbrenning av animalsk fett og fjørfegjødsel som brensel 

Vedkommende myndighet skal foreta dokumentkontroller på godkjente anlegg for forbrenning av animalsk fett og 

fjørfegjødsel som brensel nevnt i vedlegg III kapittel V, i samsvar med framgangsmåtene i artikkel 6 nr. 7 og 8.» 

 __________  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/335 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 294/2013 

av 14. mars 2013 

om endring og retting av forordning (EU) nr. 142/2011 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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter 

som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1774/2002(1), særlig artikkel 5 nr. 2, 

artikkel 15 nr. 1 første ledd bokstav b) og c), artikkel 15 nr. 1 

annet ledd, artikkel 18 nr. 3, artikkel 19 nr. 4 første ledd 

bokstav a), b) og c), artikkel 19 nr. 4 annet ledd, artikkel 21 

nr. 6 bokstav c) og artikkel 32 nr. 3 bokstav a), artikkel 40 

første ledd bokstav d), artikkel 41 nr. 3 første og tredje ledd, 

artikkel 42 nr. 2 og artikkel 45 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsettes 

hygieneregler og dyrehelseregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter, for å forebygge og 

redusere risikoen for dyrs og menneskers helse som følge 

av disse produktene. Den fastsetter også bestemmelser 

om fastsettelse av et sluttpunkt i produksjonskjeden for 

visse avledede produkter, der de ikke lenger skal være 

omfattet av kravene i nevnte forordning. 

2) Ved 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 veteri-

nærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv(2), 

fastsettes gjennomføringsregler for forordning (EF) 

nr. 1069/2009, herunder regler for fastsettelse av 

sluttpunkter for visse avledede produkter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 98 av 6.4.2013, s. 1,  

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 198/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 5. 

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

(2) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

3) I sin uttalelse av 7. februar 2011 om i hvilket omfang 

fettbearbeidingsprosesser kan redusere risiko som kan 

være forbundet med TSE i animalske biprodukter i 

kategori 1(3), konkluderte Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet (EFSA) at risikoen for 

spredning av overførbar spongiform encefalopati (TSE) 

reduseres betydelig etter bearbeiding av kategori  

1-materiale med hydrolytisk spalting av fett og 

hydrogenering. Det hersker likevel en viss usikkerhet 

med hensyn til reduksjon av TSE-smitte i produkter 

framstilt av bearbeidet fett fra kategori 1-materiale. Av 

samme årsak kan det ikke med sikkerhet antas at nevnte 

produkter er smittefrie, og de ville derfor kunne utgjøre 

en risiko dersom de kom inn i næringsmiddel- og 

fôrkjeden. Artikkel 3 i forordning (EU) nr. 142/2011 og 

vedlegg XIV og XV bør derfor endres. 

4) Ved artikkel 18 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 

fastsettes unntak for bruk av kategori 2- og kategori  

3-materiale til fôring av visse dyr som ikke kommer inn 

i næringsmiddelkjeden, herunder sirkusdyr. Ettersom 

visse sirkusdyr tilhører arter som normalt brukes til 

næringsmiddelproduksjon, bør fôring av sirkusdyr med 

slikt materiale omfattes av vilkårene i artikkel 13 i 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

5) Ved artikkel 19 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 fastsettes et unntak for disponering av 

bier og biprodukter av biavl ved avfallsforbrenning eller 

nedgraving på stedet på vilkår som hindrer overføring 

av risiko for dyrs og menneskers helse. Artikkel 15 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 142/2011 viser til særlige 

bestemmelser om innsamling og disponering av bier og 

biprodukter av biavl. Første punktum i nevnte artikkel bør 

  

(3) EFSA Journal (2011), 9(2), s 1976. 

2020/EØS/57/08 
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derfor rettes med en henvisning til særlige bestemmelser 

for innsamling og disponering av bier og biprodukter av 

biavl. 

6) Ved artikkel 36 nr. 3 i forordning (EU) nr. 142/2011 

fastsettes en overgangsperiode fram til 31. desember 2012 

for disponering av små mengder av kategori 3-materiale 

nevnt i artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. Nevnte overgangsperiode bør forlenges 

med ytterligere to år; i løpet av denne tiden bør det 

samles inn ytterligere opplysninger om innsamling, 

transport og disponering av det berørte kategori  

3-materiale. 

7) Bearbeidet animalsk protein som framstilles av andre 

animalske biprodukter enn kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav n), o) og p) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, kan brukes som en ingrediens i produk-

sjonen av bearbeidet fôr til kjæledyr. Bearbeidet 

animalsk protein bør ikke deklareres som fôr til 

kjæledyr med mindre det er blandet i passende forhold 

med andre fôrstoffer som normalt inntas av de relevante 

arter av kjæledyr. Produsenter av bearbeidet animalsk 

protein kan imidlertid sende produktet til produksjon av 

blandingsfôr til hunder og katter til personer som driver 

anerkjente kenneler eller hundekobler, og til fôring av 

hunder og katter i dyremottak. I slike tilfeller skal 

produktet deklareres og merkes som bearbeidet animalsk 

protein. Når det gjelder eksport av bearbeidet animalsk 

protein, gjelder i tillegg til regelverket om animalske 

biprodukter også bestemmelsene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(1). I samsvar med 

vedlegg IV del III bokstav E nr. 2 i nevnte forordning 

skal eksport av bearbeidet animalsk protein være 

omfattet av en skriftlig avtale mellom opprinnelses-

medlemsstatene for det bearbeidede animalske protein 

og bestemmelsestredjestaten. En slik forpliktelse gjelder 

ikke ved eksport av fôr til kjæledyr. Med tanke på den 

påviste risiko for uriktig anvendelse av reglene om 

eksport av bearbeidet animalsk protein er det behov for 

en mer presis definisjon av fôr til kjæledyr. 

8) Omdanning av animalske biprodukter og/eller avledede 

produkter til biogass eller kompost er tillatt i henhold til 

forordning (EF) nr. 1069/2009. Produksjonen av biogass 

medfører at det dannes faste eller flytende fraksjoner. 

Det bør presiseres at kravene om disponering av slike 

avfallsprodukter gjelder for begge fraksjoner. 

9) I sin uttalelse av 30. november 2010 om abiotiske 

risikoer for dyrs og menneskers helse av glyserin som et 

biprodukt fra produksjonen av biodiesel fra animalske 

biprodukter av kategori 1, og vegetabilske oljer(2), 

bekreftet EFSA at glyserin som er bearbeidet ved bruk 

av bearbeidingsmetode 1 nevnt i kapittel III i vedlegg 

IV til forordning (EU) nr. 142/2011 til produksjon av 

biodiesel, er et sikkert materiale med hensyn til TSE-

risiko. Glyserin som biprodukt fra produksjonen av 

  

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

(2) EFSA Journal 2010, 8(12), s. 1934. 

biodiesel kan omdannes til biogass og råtnerester etter 

produksjon av biogass og spres på jord på produsent-

medlemsstatens nasjonale territorium uten risiko for 

dyrs og menneskers helse, dersom vedkommende 

myndighet har gitt tillatelse til dette. 

10) Animalske biprodukter nevnt i artikkel 13 bokstav f) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 kan spres på jord uten 

bearbeiding dersom vedkommende myndighet ikke 

anser at de utgjør noen risiko for spredning av alvorlige 

smittsomme sykdommer. De samme produkter kan 

komposteres eller omdannes til biogass uten forut-

gående bearbeiding. 

11) Standardordlyden for beskrivelse av animalske 

biprodukter og avledede produkter som er gjenstand for 

samhandel mellom medlemsstater som fastsatt i vedlegg 

VIII til forordning (EU) nr. 142/2011, skal være tydelig 

og lett leselig påført emballasjen, beholderen eller 

kjøretøyet under transport og lagring. Listen over 

standardformuleringer bør utvides for å ta hensyn til 

handel med bearbeidet husdyrgjødsel. 

12) I henhold til artikkel 48 i forordning (EF) nr. 1069/2009 

skal en driftsansvarlig som har til hensikt å sende 

kategori 1- eller 2-materiale til en annen medlemsstat, 

underrette vedkommende myndighet i bestemmelses-

medlemsstaten om dette. Medlemsstatene kan inngå 

bilaterale avtaler om på sine anlegg å yte tjenester for 

kremering av kjæledyr fra andre medlemsstater som de 

har en felles grense med. I slike tilfeller utgjør kravene 

fastsatt i artikkel 48 nr. 1-3 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 en unødvendig økt administrativ byrde. 

13) Kapittel II i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011 

fastsetter særlige krav til avledede produkter som er 

beregnet på produksjon av fôrvarer. Ordlyden i unntaket 

som gjelder omsetning av melk bearbeidet i samsvar 

med nasjonale standarder, bør endres til også å gjelde 

melkebaserte produkter og produkter framstilt av melk, 

slik at del II i avsnitt 4 i nevnte kapittel tilpasses 

bestemmelsene i artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og særlig bokstav f) tilpasses tillatelsen 

til bearbeiding av visse tidligere fôrvarer til materiale til 

fôring av andre produksjonsdyr enn pelsdyr. 

14) Når tidligere fôrvarer som inneholder ingredienser av 

animalsk opprinnelse, brukes som kildemateriale til 

produksjon av fôr til produksjonsdyr, gjelder særlige 

krav som skal forebygge risikoen for spredning av 

sykdommer til dyr. Dersom de tidligere fôrvarer ikke 

inneholder kjøtt, fisk eller produkter av disse, bør de 

imidlertid kunne anvendes til produksjon av fôr til 

produksjonsdyr, forutsatt at de ikke utgjør noen risiko 

for spredning av sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr.  
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15) Ved artikkel 32 i forordning (EF) nr. 1069/2009 

fastsettes vilkårene for å bringe i omsetning og bruke 

organisk gjødsel og jordforbedringsmidler. Nevnte 

produkter kan produseres av kategori 2- og kategori  

3-materiale i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg XI 

til forordning (EU) nr. 142/2011. Når det gjelder 

bearbeidet animalsk protein av kategori 3-materiale, 

skal de særlige kravene til produksjon fastsatt i kapittel 

II i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011 være 

oppfylt, også for bearbeidet animalsk protein som 

utelukkende er bestemt for bruk i fôr til kjæledyr. Av 

klarhetshensyn er det nødvendig å endre vedlegg XI til 

forordning (EU) nr. 142/2011 og å innføre henvisninger 

til alle bearbeidingskrav som gjelder bearbeidet animalsk 

protein. 

16) For å fremme vitenskap og forskning på biologisk 

mangfold bør det gis unntak for materialbanker, 

vitenskapelige organisasjoner og museer når det gjelder 

innsamling, transport og bruk av dyr eller deler av dyr 

konservert i medier eller fullstendig innkapslet på 

objektglass eller som bearbeidede genetiske prøver. 

Kravene vedrørende jakttrofeer og andre preparater i 

kapittel VI i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011 bør derfor endres. 

17) I tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes vilkårene for 

import av animalske biprodukter til Unionen. Ordlyden i 

visse deler av tabell 2 bør forbedres for å sikre 

tydeligere informasjon. Når det gjelder visse varer som 

kan bestå av animalske biprodukter fra ulike dyr, bør 

listen over tredjestater som er godkjent for import av 

animalske biprodukter av de relevante arter i tabell 2, 

endres i samsvar med dette. Endringene bør avspeiles i 

de tilsvarende sertifikater i vedlegg XV til nevnte 

forordning. 

18) Fôr til kjæledyr kan produseres av alt annet kategori  

3-materiale enn kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 

bokstav n), o) og p) i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Reglene som gjelder for å bringe fôr til kjæledyr i 

omsetning i EU, skal også gjelde for import fra 

tredjestater. Sertifikatet i kapittel 3 bokstav B i vedlegg 

XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør utvides med en 

henvisning til artikkel 10 bokstav c) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

19) Visse vilkår for import av blod og blodprodukter bør 

presiseres, særlig reglene om blodets opprinnelse. Blod 

skal komme fra en sikker kilde, som kan være et slakteri 

som er godkjent i henhold til EUs regelverk, et slakteri 

som er godkjent etter nasjonal lovgivning i den aktuelle 

tredjestat, eller levende dyr som oppdrettes for slike 

formål. Blod fra slike sikre kilder kan også være 

blandet. Ordlyden i de relevante sertifikater bør derfor 

endres. Vedlegg XIV og hygienesertifikatene i kapittel 4 

bokstav A, kapittel 4 bokstav C og kapittel 4 bokstav D 

i vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør 

derfor endres. 

20) Vedlegg XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 

inneholder regler om offentlige kontroller vedrørende 

fôring av åtselfugler med kategori 1-materiale.  

I henhold til artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1069/2009 

kan vedkommende myndighet tillate fôring av truede 

eller beskyttede arter av åtselfugler og andre arter som 

lever i sitt naturlige habitat, med kategori 1-materiale. 

Gjeldende regler om offentlige kontroller med hensyn til 

fôring av åtselfugler bør derfor utvides til å omfatte alle 

dyr som i henhold til vedlegg VI til forordning (EU) 

nr. 142/2011 kan fôres med kategori 1-materiale. 

21) Forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

22) For å unngå handelsforstyrrelser bør det fastsettes en 

overgangsperiode der import av de varer som omfattes 

av bestemmelsene i forordning (EU) nr. 142/2011, som 

endret ved denne forordning, bør godkjennes av med-

lemsstatene i samsvar med de regler som gjelder før 

denne forordning trer i kraft/får anvendelse. 

23) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1)  i artikkel 3 skal bokstav i) lyde: 

«i)  bensin og drivstoff som oppfyller de særlige kravene 

til produkter fra den katalytiske flertrinnsprosessen for 

produksjon av fornybart drivstoff fastsatt i nr. 2 

bokstav c) i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 3, 

j)  produkter framstilt av bearbeidet fett fra smeltet fett og 

som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg XIII  

kapittel XI.», 

2)  i artikkel 13 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 1 skal bokstav e) lyde: 

«e)  fluelarver og mark til agn, 

f)  sirkusdyr.», 

b)  i nr. 2 skal bokstav e) lyde: 

«e)  fluelarver og mark til agn, 

f)  sirkusdyr.»,  
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3)  i artikkel 15 skal første punktum lyde: 

 «Dersom vedkommende myndighet godkjenner dispo-

neringen av animalske biprodukter som et unntak i henhold 

til artikkel 19 nr. 1 bokstav a), b), c), e) og f) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, skal disponeringen være i samsvar med 

følgende særlige bestemmelser fastsatt i vedlegg VI  

kapittel III:», 

4)  i artikkel 36 nr. 3 skal datoen «31. desember 2012» endres 

til «31. desember 2014», 

5)  vedlegg I, IV, V, VI, VIII, X og XI og vedlegg XIII-XVI 

endres i samsvar med teksten i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 26. desember 2013 skal 

forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter 

som ledsages av et hygienesertifikat som er utfylt og under-

tegnet i samsvar med modellen fastsatt i kapittel 3 bokstav B, 

kapittel 3 bokstav D, kapittel 4 bokstav A, kapittel 4 bokstav C, 

kapittel 4 bokstav D, kapittel 6 bokstav A, kapittel 8, kapittel 10 

bokstav B, kapittel 11, kapittel 14 bokstav A og kapittel 15 i 

vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 i den utgaven som 

gjaldt før denne forordnings ikrafttredelsesdato, fortsatt godtas 

for import til Unionen, så sant sertifikatene er utfylt og 

undertegnet før 26. oktober 2013. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 15. mars 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 14. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EF) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  i vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) nr. 19 skal lyde: 

«19.  «fôr til kjæledyr» annet fôr enn materialet nevnt i artikkel 24 nr. 2, til bruk som fôr til kjæledyr, og 

tyggesaker som består av animalske biprodukter og avledede produkter som 

a)  inneholder annet kategori 3-materiale enn materialet nevnt i artikkel 10 bokstav n), o) og p) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

b)  kan inneholde importert kategori 1-materiale som består av animalske biprodukter fra dyr som har 

gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller 

artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,», 

b)  nr. 23 skal lyde: 

«23.  «råtnerester» rester, herunder den flytende fraksjon, fra bearbeidingen av animalske biprodukter ved et 

biogassanlegg,», 

2) i vedlegg IV kapittel IV avsnitt 3 gjøres følgende endringer: 

a)  i nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  bokstav a) iii) skal lyde: 

«iii)  omdannes til biogass. I slike tilfeller skal råtnerester disponeres i samsvar med i) eller ii), unntatt 

dersom materialet oppstår fra bearbeiding i samsvar med nr. 2 bokstav a) eller b), og restene kan 

brukes i samsvar med vilkårene fastsatt i nr. 2 bokstav a) eller nr. 2 bokstav b) iii), eller», 

ii) bokstav b) i) skal lyde: 

«i)  disponeres i samsvar med nr. 1 bokstav a) i) eller ii), med eller uten forutgående bearbeiding i samsvar 

med artikkel 13 bokstav a) og b) og artikkel 14 bokstav a) og (b) i forordning (EF) nr. 1069/2009,», 

b)  nr. 2 bokstav b) ii) og iii) skal lyde: 

«ii)  når det gjelder kaliumsulfat, brukes til direkte spredning på jord eller til produksjon av avledede produkter 

for spredning på jord, 

iii)  når det gjelder glyserin som er framstilt av kategori 1- eller 2-materiale som er bearbeidet i samsvar med 

bearbeidingsmetoden fastsatt i kapittel III: 

– brukes for tekniske formål, 

– omdannes til biogass, i hvilket tilfelle råtnerestene kan spres på jord på produsentmedlemsstatens 

nasjonale territorium, dersom vedkommende myndighet har gitt tillatelse til dette, eller 

– brukes til denitrifikasjon i et renseanlegg, i hvilket tilfelle restene av denitrifikasjonen kan spres på jord 

i samsvar med rådsdirektiv 91/271/EØF(*), 

iv)  når det gjelder glyserin framstilt av kategori 3-materiale: 

– brukes for tekniske formål, 

– omdannes til biogass, i hvilket tilfelle råtnerestene kan spres på jord, eller 

– brukes til fôring, forutsatt at glyserinet ikke er framstilt av kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 

bokstav n), o) og p) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

  

(*) EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40.,» 

c)  nr. 3 skal lyde: 

«3. Alt annet avfall enn animalske biprodukter og avledede produkter som oppstår fra bearbeidingen av 

animalske biprodukter i samsvar med dette avsnitt, for eksempel slam, filterinnhold, aske og råtnerester, 

skal disponeres i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 og denne forordning.»,  
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3)  nr. 2 d) i vedlegg V kapittel I avsnitt 1 skal lyde: 

«d)  animalske biprodukter som kan spres på land uten bearbeiding i samsvar med artikkel 13 bokstav f) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og denne forordning, dersom vedkommende myndighet ikke anser dette for å 

utgjøre noen risiko for spredning av alvorlige overførbare sykdommer til mennesker eller dyr,», 

4)  i vedlegg VI kapittel II avsnitt 1 skal første punktum lyde: 

«Kategori 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 18 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan gis som fôr til dyrene 

nevnt i samme artikkel nr. 1 bokstav a), b), d), f), g) og h), forutsatt at minst følgende vilkår samt eventuelle vilkår 

som vedkommende myndighet fastsetter i henhold til artikkel 18 nr. 1 i nevnte forordning, er oppfylt:», 

5)  i vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a)  i kapittel II skal nr. 2 bokstav b) xix) lyde: 

«xix)  når det gjelder husdyrgjødsel som har vært gjenstand for kalkbehandlingen fastsatt i nr. 1 i vedlegg IV 

kapittel IV avsnitt 2, ordlyden «blanding av husdyrgjødsel og kalk», 

xx)  når det gjelder behandlet husdyrgjødsel som har vært gjenstand for behandlingen fastsatt i nr. 2 bokstav 

b) og c) i vedlegg XI kapittel I avsnitt 2, ordlyden «behandlet husdyrgjødsel».», 

b)  nytt kapittel VI skal lyde: 

«KAPITTEL VI 

TRANSPORT AV DØDE KJÆLEDYR 

 Vilkårene i artikkel 48 nr. 1-3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 vedrørende forhåndsgodkjenning fra 

vedkommende myndighet i bestemmelsesmedlemsstatene og bruk av TRACES skal ikke gjelde når det gjelder 

transport av døde kjæledyr for forbrenning i en virksomhet eller et anlegg som befinner seg i grenseregionen til 

en annen medlemsstat som har en felles grense, dersom medlemsstatene har inngått en bilateral avtale om 

vilkårene for transporten.», 

6)  i vedlegg X kapittel II gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 1 i del II avsnitt 4 skal lyde: 

«1.  Kravene i nr. 2 og 3 i denne del skal gjelde for bearbeiding, bruk og lagring av melk, melkebaserte 

produkter og produkter framstilt av melk av kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav e) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009, unntatt slam fra sentrifugering eller separering, og melk, melkebaserte produkter og 

produkter framstilt av melk nevnt i artikkel 10 bokstav f) og h) i nevnte forordning, som ikke har vært 

bearbeidet i samsvar med del I i dette avsnitt.», 

b)  avsnitt 10 skal lyde: 

«Avsnitt 10 

Særlige krav til fôring av andre produksjonsdyr enn pelsdyr med visse typer kategori 3-materiale nevnt i 

artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009 

 Kategori 3-materiale som består av næringsmidler som inneholder produkter av animalsk opprinnelse med 

opprinnelse i medlemsstater, og som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn 

av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker 

eller dyr nevnt i artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009, kan bringes i omsetning som fôr til 

andre produksjonsdyr enn pelsdyr, uten ytterligere behandling, forutsatt at materialet: 

i)  har gjennomgått bearbeiding i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i forordning (EF) nr. 852/2004 eller i 

samsvar med denne forordning, 

ii)  består av eller inneholder en eller flere av følgende kategori 3-materialer nevnt i artikkel 10 bokstav f) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009: 

– melk, 

– melkebaserte produkter, 

– produkter framstilt av melk, 

– egg, 

– eggprodukter, 

– honning, 

– smeltet fett, 

– kollagen, 

– gelatin,  
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iii)  ikke har vært i kontakt med noe annet kategori 3-materiale, og 

iv)  alle forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av materialet.», 

7)  nr. 1 bokstav b i vedlegg XI kapittel II avsnitt 1 skal lyde: 

«b)  ved bruk av bearbeidet animalsk protein, herunder bearbeidet animalsk protein i samsvar med bokstav B nr. 1 

bokstav b) ii) i vedlegg X kapittel II avsnitt 1, som er framstilt av kategori 3-materiale i samsvar med vedlegg 

X kapittel II avsnitt 1 eller av materiale som har gjennomgått en annen behandling, dersom slike materialer i 

henhold til denne forordning kan brukes til organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, eller», 

8)  i vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a)  bokstav C nr. 1 bokstav c) og d) i kapittel VI skal lyde: 

«c)  har gjennomgått anatomisk preparering, for eksempel plastinering, 

d)  er dyr av klassen Insecta eller Arachnida som har gjennomgått en behandling, for eksempel tørking, for å 

hindre spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, eller 

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

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

standene, eller  

ii)  fullstendig innkapslet på objektglass, 

f)  er bearbeidede DNA-prøver beregnet på materialbanker for å fremme forskning på biologisk mangfold, 

økologi, lege- og veterinærvitenskap eller biologi.», 

b)  i kapittel XI skal nytt nummer lyde: 

«3.  Sluttpunkt for produkter framstilt av smeltet fett: 

 Fettderivater som er bearbeidet i henhold til punkt 1, kan bringes i omsetning til bruksformål angitt i punkt 

2 uten begrensninger i henhold til denne forordning.», 

9)  i vedlegg XIV gjøres følgende endringer: 

a)  i kapittel I avsnitt 1 gjøres følgende endringer: 

i)  bokstav c), d) og e) skal lyde: 

«c)  de skal komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som er oppført i kolonnen «liste over 

tredjestater» i tabell 1, 

d)  de skal komme fra en virksomhet eller et anlegg som er registrert eller godkjent av vedkommende 

myndighet i tredjestaten, og som er oppført på listen over slike virksomheter og anlegg nevnt i 

artikkel 30, og 

e)  de skal 

i)  ledsages under transporten til det innførselsstedet i Unionen der veterinærkontrollen finner sted, av 

hygienesertifikatet nevnt i kolonnen «sertifikater/dokumentmodeller» i tabell 1, eller 

ii)  framvises på det innførselsstedet til Unionen der veterinærkontrollen finner sted, sammen med et 

dokument som tilsvarer modellen nevnt i kolonnen «sertifikater/dokumentmodeller» i tabell 1.», 

ii)  bokstav f) oppheves, 

b)  i kapittel II avsnitt 1 gjøres følgende endringer: 

i)  bokstav c), d) og e) skal lyde: 

«c)  de skal komme fra en tredjestat eller en del av en tredjestat som er oppført i kolonnen «liste over 

tredjestater» i tabell 2, 

d)  de skal komme fra en virksomhet eller et anlegg som er registrert eller godkjent av vedkommende 

myndighet i tredjestaten, og som er oppført på listen over slike virksomheter og anlegg nevnt i 

artikkel 30, og 

e)  de skal 

i)  ledsages under transporten til det innførselsstedet i Unionen der veterinærkontrollen finner sted, 

av hygienesertifikatet nevnt i kolonnen «sertifikater/dokumentmodeller» i tabell 2, eller 
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ii)  framvises på det innførselsstedet i Unionen der veterinærkontrollen finner sted, sammen med et 

dokument som tilsvarer modellen nevnt i kolonnen «sertifikater/dokumentmodeller» i tabell 2.», 

ii)  bokstav f) oppheves, 

iii)  i tabell 2 gjøres følgende endringer: 

– rad nr. 13 skal lyde: 

«13. Aromatiske 

smaksfor-

sterkere til 

framstilling av 

fôr til kjæledyr 

Materiale nevnt i 

artikkel 35 bokstav 

a). 

De aromatiske smaks-

forsterkerne skal være 

framstilt i samsvar 

med vedlegg XIII 

kapittel III. 

Tredjestater som er oppført i 

del 1 i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 206/2010, som med-

lemsstatene tillater import fra 

av ferskt kjøtt fra samme art, og 

der bare ikke-utbeinet kjøtt er 

tillatt. 

Når det gjelder aromatiske 

smaksforsterkere framstilt av 

fisk, tredjestater som er oppført 

i vedlegg II til vedtak 2006/ 

766/EF. 

Når det gjelder aromatiske 

smaksforsterkere fra fjørfekjøtt, 

tredjestater som er oppført i del 

1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 798/2008, som medlems-

statene tillater import fra av 

ferskt fjørfekjøtt. 

Vedlegg XV 

kapittel 3 

bokstav E.» 

– i rad nr. 14 skal bokstav a) i tredje kolonne lyde: 

«a)  Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav a)-m).» 

– rad nr. 15 og 16 skal lyde: 

«15. Animalske 

biprodukter 

som brukes 

som rått fôr til 

kjæledyr 

Kategori 3-materiale 

nevnt i artikkel 10 

bokstav a) og 

bokstav b) i) og ii). 

Produktene skal 

oppfylle kravene i 

avsnitt 8. 

Tredjestater som er oppført i 

del 1 i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 206/2010 eller i 

vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 798/2008, som medlems-

statene tillater import fra av 

ferskt kjøtt fra samme art, og 

der bare ikke-utbeinet kjøtt er 

tillatt. 

Når det gjelder fiskemateriale, 

tredjestater som er oppført i 

vedleggII til vedtak 2006/ 

766/EF. 

Vedlegg XV 

kapittel 3 

bokstav D. 

16 Animalske 

biprodukter 

som brukes i 

fôr til pelsdyr 

Kategori 3-materiale 

nevnt i artikkel 10 

bokstav a)-m). 

Produktene skal 

oppfylle kravene i 

avsnitt 8. 

Tredjestater som er oppført i 

del 1 i vedlegg II til forordning 

(EU) nr. 206/2010 eller i 

vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 798/2008, som 

medlemsstatene tillater import 

fra av ferskt kjøtt fra samme 

art, og der bare ikke-utbeinet 

kjøtt er tillatt. 

Når det gjelder fiskemateriale, 

tredjestater som er oppført i 

vedlegg II til vedtak 

2006/766/EF. 

Vedlegg XV 

kapittel 3 

bokstav D.» 
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– i rad nr. 17 skal bokstav a) i tredje kolonne lyde: 

«a)  Når det gjelder materiale beregnet på produksjon av biodiesel og produkter av bearbeidet fett: 

Kategori 1-, 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 8, 9 og 10. 

– rad nr. 18 skal lyde: 

«18. Fettderivater a)  Når det gjelder 

fettderivater som skal 

brukes utenfor fôr-

kjeden for produk-

sjonsdyr: 

 Kategori 1-materiale 

nevnt i artikkel 8 

bokstav b), c) og d), 

kategori 2-materiale 

nevnt i artikkel 9 

bokstav c) og d) og 

artikkel 9 bokstav f) 

i) og kategori 3-

materiale nevnt i 

artikkel 10. 

b)  Når det gjelder 

fettderivater til bruk 

som fôr: 

 Annet kategori 3-

materiale enn 

materialene nevnt i 

artikkel 10 

bokstav n), o) og p). 

Det smeltede fettet 

skal oppfylle 

kravene i avsnitt 10. 

Alle tredjestater. a)  Når det gjelder 

fettderivater som 

skal brukes utenfor 

fôrkjeden for produ-

ksjonsdyr: 

Vedlegg XV 

kapittel14 

bokstav A. 

b)  Når det gjelder 

fettderivater som 

skal brukes som fôr: 

Vedlegg XV 

kapittel 14 

bokstav B.» 

c)  nr. 2 i kapittel II avsnitt 2 skal lyde: 

«2.  Blodet som blodprodukter til framstilling av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden for produk-

sjonsdyr, produseres av, skal være samlet inn under veterinærkontroll 

a)  i slakterier: 

i)  som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, eller 

ii)  som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten, eller 

b)  fra levende dyr i anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlings-

staten.», 

d)  nr. 1 i kapittel II avsnitt 3 skal lyde: 

«1.  Blodet skal oppfylle vilkårene i nr. 1 bokstav a) i vedlegg XIII kapittel IV og skal samles inn under tilsyn 

av veterinær: 

a)  i slakterier: 

i)  som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004, eller 

ii)  som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten, eller 

b)  fra levende dyr av hestefamilien i godkjente anlegg som er utstyrt med et veterinært godkjennings-

nummer og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten med henblikk på innsamling 

av blod fra dyr av hestefamilien til produksjon av blodprodukter for bruk til andre formål enn fôring.», 

e)  nr. 2 bokstav d) i kapittel II avsnitt 3 skal lyde: 

«d)  når det gjelder andre blodprodukter enn serum og plasma, vesikulær stomatitt i minst seks måneder.», 

f)  bokstav a) i) i kapittel II avsnitt 9 skal lyde: 

«i)  når det gjelder materiale beregnet på produksjon av biodiesel eller fettbearbeidede produkter, animalske 

biprodukter nevnt i artikkel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009,»,  
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10) i vedlegg XV gjøres følgende endringer: 

a)  kapittel 3 bokstav B skal lyde: 

«KAPITTEL 3 B 

Hygienesertifikat 

For annet bearbeidet fôr til kjæledyr enn boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til 

eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT: Veterinærattest ved import til EU 

D
e
l 

I:
 O

p
p

ly
s
n

in
g

e
r 

o
m

 f
o

rs
e
n
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer 
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STAT Annet bearbeidet fôr til kjæledyr enn boksefôr til kjæledyr 

D
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l 

II
: 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 
Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 og 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIII og 

kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at fôret til kjæledyr beskrevet ovenfor: 

II.1. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.2. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr som i 

henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet 

på konsum,] 

 (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og som er funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante-mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

   i) skrotter og deler av dyr som er erklært uegnet til konsum i henhold til Unionens regelverk, men som 

ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

  ii) fjørfehoder, 

  iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

  iv) grisebuster, 

  v) fjør,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 nr. 3 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 853/2004, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- blod fra andre dyr enn drøvtyggere, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en 

kontroll ante-mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

 (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker 

eller dyr,] 

 (2) og/eller [- fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer 

noen risiko for mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har vist 

tegn til sykdommer som kan overføres via det aktuelle produktet til mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

 (2) og/eller [- følgende materiale fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr via det aktuelle materialet: 

  i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

  ii) følgende materiale fra landdyr: 

  — biprodukter fra klekkerier, 

  — egg, 

  — biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

  iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 
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 STAT Annet bearbeidet fôr til kjæledyr enn boksefôr til kjæledyr 

 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra andre virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann enn arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

  (2) og/eller [- dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale 

som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii), iv og v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 2-materiale 

som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i nevnte forordning,] 

  (2) og/eller [- materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF, 

men der materialet kan importeres i henhold til artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009,] 

 II.3.   

  (2) enten [har gjennomgått en varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 90 ºC,] 

  (2) eller [når det gjelder ingredienser av animalsk opprinnelse, er produsert utelukkende ved å bruke produkter som: 

   a) når det gjelder animalske biprodukter eller avledede produkter fra kjøtt eller kjøttprodukter, er 

varmebehandlet til en kjernetemperatur på minst 90 °C, 

   b) når det gjelder melk og melkebaserte produkter, 

   i) dersom de kommer fra tredjestater eller deler av tredjestater oppført i kolonne B i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010(3), har gjennomgått tilstrekkelig pasteurisering til å gi 

negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

   ii) som har en pH-verdi som er redusert til under 6 og kommer fra tredjestater eller deler av 

tredjestater oppført i kolonne C i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 605/2010, først har 

gjennomgått tilstrekkelig pasteurisering til å gi negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

   iii) dersom de kommer fra tredjestater eller deler av tredjestater oppført i kolonne C i vedlegg I til 

forordning nr. 605/2010, har gjennomgått en sterilisering eller en dobbel varmebehandling der hver 

behandling i seg selv var tilstrekkelig til å gi negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

   iv) dersom de kommer fra tredjestater eller deler av tredjestater oppført i kolonne C i vedlegg I til 

forordning nr. 605/2010, der det har forekommet utbrudd av munn- og klovsyke i de siste tolv 

månedene, eller der det er foretatt vaksinasjon mot munn- og klovsyke i de siste tolv månedene, 

har gjennomgått 

    enten  

    — sterilisering som gir en Fc-verdi som er lik eller større enn 3, 

    eller  

    — en første varmebehandling som har minst samme oppvarmingseffekt som pasteurisering ved 

minst 72 °C i minst 15 sekunder, og som er tilstrekkelig til å gi negativ reaksjon ved en 

fosfataseprøve, etterfulgt av 

    enten  

    — en ytterligere varmebehandling som har minst samme oppvarmingseffekt som den første 

varmebehandlingen, og som er tilstrekkelig til å gi negativ reaksjon ved en fosfataseprøve, 

etterfulgt av tørking dersom det dreier seg om tørrmelk eller tørrmelkbaserte produkter 

    eller  

    — syrning slik at pH-verdien er holdt under 6 i minst én time, 

   c) når det gjelder gelatin, er produsert ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-materiale 

behandles med syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger, deretter justering av pH-verdien, 

etterfulgt av, om nødvendig gjentatte ganger, utvinning ved oppvarming og deretter rensing ved hjelp 

av filtrering og sterilisering, 

   d) når det gjelder hydrolysert protein, er produsert ved en prosess som omfatter hensiktsmessige tiltak for 

å redusere risikoen for kontaminering av råstoff i kategori 3, og, når det gjelder hydrolysert protein som 

helt eller delvis kommer fra huder og skinn fra drøvtyggere, er produsert i et bearbeidingsanlegg som 

utelukkende er beregnet på å produsere hydrolysert protein, ved å bruke bare materiale med en 

molekylvekt på under 10 000 Dalton og en prosess som omfatter en bearbeiding av råstoff i kategori 3 

ved at de legges i saltlake, kalkes og vaskes kraftig før: 

   i) materialet utsettes for en pH-verdi på over 11 i mer enn tre timer ved en temperatur på over 80 °C, 

etterfulgt av varmebehandling ved over 140 °C i 30 minutter ved mer enn 3,6 bar, eller 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  ii) materialet utsettes for en pH-verdi på 1 til 2, etterfulgt av en pH-verdi på over 11, etterfulgt av 

varmebehandling ved 140 °C i 30 minutter ved 3 bar, 

   e) når det gjelder eggprodukter, har gjennomgått noen av bearbeidingsmetodene 1-5 eller metode 7, som 

nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, eller er behandlet i samsvar med 

avsnitt X kapittel II i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 (4), 

   f) når det gjelder kollagen, har gjennomgått en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-materiale 

gjennomgår en behandling som omfatter vask, justering av pH-verdien ved hjelp av syre eller base 

etterfulgt av én eller flere skyllinger, filtrering og ekstrudering; bruk av andre konserveringsmidler enn 

dem som Unionens regelverk tillater, er forbudt, 

   g) når det gjelder blodprodukter, er produsert ved hjelp av noen av bearbeidingsmetodene 1-5 eller 

metode 7, som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011, 

   h) når det gjelder bearbeidet animalsk protein fra pattedyr, har gjennomgått noen av 

bearbeidingsmetodene 1-5 eller metode 7, og når det gjelder svineblod, har gjennomgått noen av 

bearbeidingsmetodene 1-5 eller metode 7, forutsatt at det ved metode 7 er brukt en varmebehandling 

til en kjernetemperatur på minst 80 °C, 

   i) når det gjelder bearbeidet animalsk protein som ikke kommer fra pattedyr, unntatt fiskemel, har 

gjennomgått noen av bearbeidingsmetodene 1-5 eller metode 7, som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 142/2011, 

   j) når det gjelder fiskemel, har gjennomgått noen av bearbeidingsmetodene eller en metode og 

parametrer som sikrer at produktene oppfyller de mikrobiologiske kravene fastsatt i kapittel I i 

vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011, 

   k) når det gjelder smeltet fett, herunder fiskeoljer, har gjennomgått noen av bearbeidingsmetodene 1-5 

eller metode 7 (og metode 6 når det gjelder fiskeolje), som nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 142/2011, eller er framstilt i samsvar med avsnitt XII kapittel II i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 853/2004; smeltet fett fra drøvtyggere skal renses på en slik måte at det høyeste innholdet av de 

resterende samlede uløselige urenhetene ikke overstiger 0,15 vektprosent, 

   l) når det gjelder dikalsiumfosfat, er produsert ved en prosess som 

   i) sikrer at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes med varmt vann og behandles med 

fortynnet saltsyre (med en minstekonsentrasjon på 4 % og med en pH-verdi på under 1,5) i et 

tidsrom på minst to dager, 

   ii) etter framgangsmåten angitt i punkt i), deretter behandler den oppnådde fosforsyren med kalk, for 

å få en utfelling av dikalsiumfosfat med en pH-verdi på mellom 4 og 7, og 

   iii) til slutt lufttørker utfellingen av dikalsiumfosfat ved en starttemperatur på mellom 65 °C og 325 °C 

og en sluttemperatur på mellom 30 °C og 65 °C, 

   m) når det gjelder trikalsiumfosfat, er produsert ved en prosess som sikrer 

   i) at alt beinmateriale i kategori 3 finknuses og avfettes motstrøms med varmt vann (beinbiter på 

under 14 mm), 

   ii) sammenhengende dampkoking ved 145 °C i 30 minutter ved 4 bar, 

   iii) at proteinbuljong skilles fra hydroksyapatitt (trikalsiumfosfat) ved sentrifugering, og 

   iv) at det skjer en granulering av trikalsiumfosfat etter lufttørking i fluidisert seng ved 200 °C, 

   n) når det gjelder animalske smaksforsterkere, er framstilt gjennom en behandlingsmetode og parametrer 

som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske kravene nevnt i punkt II.4.] 

  (2) eller [har gjennomgått en behandling, f.eks. tørking eller gjæring, som er godkjent av vedkommende myndighet,] 

  (2) eller [når det gjelder andre virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i vann enn arter som er sykdoms-

framkallende for dyr eller mennesker, gjennomgår en behandling som sikrer at fôret til kjæledyr ikke 

medfører en uakseptabel risiko for menneskers og dyrs helse,] 

 II.4. er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert bearbeidede parti, tatt under eller etter lagring på bearbeidings-

anlegget og som oppfyller følgende krav(5): 

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

  Enterobacteriaceae:  n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g, 
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 STAT Annet bearbeidet fôr til kjæledyr enn boksefôr til kjæledyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 II.5. har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer etter 

behandlingen, 

 II.6. er pakket i ny emballasje som, dersom fôret til kjæledyr ikke sendes i salgsklare pakninger som tydelig angir at innholdet 

bare er beregnet på fôr til kjæledyr, er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

 II.7.   

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale i henhold til vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(6) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting 

av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev 

med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko,] 

 II.8. i tillegg når det gjelder TSE: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet som ikke har vært omfattet av 

offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt 

følgende krav: 

  i) det har vært foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten, 

  ii) det er ikke diagnostisert noen tilfeller av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er bekreftet: 

  — er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  — er alle geiter og sauer på driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

  iii) er sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innført i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(7), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet som ikke har vært 

omfattet av offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene 

har oppfylt følgende krav: 

  i) det har vært foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten, 

  ii) det er ikke diagnostisert noen tilfeller av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er bekreftet: 

  — er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  — er alle geiter og sauer på driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

  iii) er sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innført i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii).] 

     

 Merknader   

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 
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 STAT Annet bearbeidet fôr til kjæledyr enn boksefôr til kjæledyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 04.08, 05.04, 05.05, 05.11, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 23.01, 

23.09 eller 35.02. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 — Felt I.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Mammalia - Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata. 

 — Et individuelt nummer som tillater sporing av deres opprinnelsessted. Angi identifikasjonssystemet (for eksempel øremerke, 

tatovering, svimerke, databrikke, signalgiver). 

 — Et øremerke som inneholder eksportlandets ISO-kode. Det individuelle nummeret må tillate sporing av deres opprinnel-

sessted. 

  

 Del II:    

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) EUT L 175 av 10.7.2010, s. 1. 

 (4) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

 (5) der: 

  n = antall prøver som skal undersøkes, 

  m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

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

høyere enn M, og 

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

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

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

 (7) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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b)  kapittel 3 bokstav D skal lyde: 

 «KAPITTEL 3 D 

 Hygienesertifikat 

For rått fôr til kjæledyr for direktesalg, eller for animalske biprodukter til bruk i fôr til pelsdyr, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter 

til bruk i fôr til pelsdyr 

D
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: 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIII og 

kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at det rå fôret til kjæledyr beskrevet ovenfor: 

II.1. består av animalske biprodukter som oppfyller hygienekravene nedenfor, 

II.2. består av animalske biprodukter som: 

 a) kommer fra kjøtt som oppfyller de relevante krav til dyrs og menneskers helse fastsatt i: 

  — kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(3), forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra en 

tredjestat, et område eller en del av en tredjestat  ..................  (ISO-kode i tilfelle stat eller ISO-koder i tilfelle 

områder eller deler av tredjestater), 

  — og/eller kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(4), forutsatt at dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra en 

tredjestat, et område eller en del av en tredjestat  .....................  (ISO-kode i tilfelle stat eller ISO-koder i tilfelle 

områder eller deler av tredjestater), som er oppført på listen i nevnte forordning, og som har vært fri for Newcastle 

disease og aviær influensa i de siste tolv månedene, 

 

  — og/eller kommisjonsforordning 2000/119/EØF(5), forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra 

kommer fra en tredjestat, et område eller en del av en tredjestat .....................  (ISO-kode i tilfelle stat eller ISO-

koder i tilfelle områder eller deler av tredjestater) som er oppført i nevnte forordning, og som har vært fri for munn- 

og klovsyke, kvegpest, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease 

og aviær influensa i de siste tolv månedene, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i 

dette tidsrommet (bare når det er relevant for de mottakelige artene), 

 b) kommer fra dyr som har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har vist tegn til 

sykdommene nevnt i forordningene angitt i bokstav a), og som dyrene er mottakelige for, og 

 c) kommer fra dyr som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i rådsdirektiv 93/119/EF(6) om vern av dyr på tidspunktet for slakting eller avliving, eller 

 d) når det gjelder fôr til pelsdyr, kommer fra vanndyr som oppfyller de relevante krav til dyrs og menneskers helse, som 

fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/766/EF(7), kommer fra stater eller deres områder  .........................  (ISO-kode) som er 

oppført i vedlegg II til nevnte vedtak, 

II.3.1. består bare av følgende animalske biprodukter: 

 a) skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr som i henhold til 

Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum, og 

 b) deler av slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum, men som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, og som kommer fra skrotter egnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, 

II.3.2. når det gjelder fôr til pelsdyr, består i tillegg til de animalske biproduktene i II.3.1. også av følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [- animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 nr. 3 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 853/2004, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- blod fra andre dyr enn drøvtyggere, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll 

ante-mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

 (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker 

eller dyr,] 

 (2) og/eller [- fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer 

noen risiko for mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har vist tegn 

til sykdommer som kan overføres via det aktuelle produktet til mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr,] 
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STAT 

Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter til 

bruk i fôr til pelsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [- følgende materiale fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

via det aktuelle materialet: 

   i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

   ii) følgende materiale fra landdyr: 

   — biprodukter fra klekkerier, 

   — egg, 

   — biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

   iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra andre virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann enn arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

  (2) og/eller [- dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale som 

nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii), iv og v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 2-materiale som nevnt i 

artikkel 9 bokstav a)-g) i nevnte forordning,] 

 II.4. er framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og de er blitt håndtert med henblikk på å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

II.5. er pakket i ytteremballasje som er merket med en etikett med teksten «RÅTT FÔR TIL KJÆLEDYR – IKKE BEREGNET 

PÅ KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER I FÔR TIL PELSDYR – IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», og deretter i 

lekkasjesikre og offisielt forseglede kasser/containere eller i ny emballasje for å unngå lekkasje og offisielt forseglede 

kasser/containere som er merket med en etikett med teksten «RÅTT FÔR TIL KJÆLEDYR – IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER I FÔR TIL PRODUKSJONSPELSDYR – IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

og med navn og adresse til bestemmelsesvirksomheten, 

II.6. når det gjelder rått fôr til kjæledyr: 

 a) er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 

i forordning (EF) nr. 1069/2009, og 

 b) er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert parti, tatt under lagring (før avsendelse) og som oppfyller 

følgende krav(8): 

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

  Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=5000 i 1 g, 

II.7.     

 (2) enten  [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale i henhold til vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(9) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et 

avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i samsvar 

med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-

risiko,] 

 II.8. i tillegg når det gjelder TSE: 

  (2) enten  [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet som ikke har vært omfattet av 

offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt 

følgende krav: 

  i) det har vært foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten, 

  ii) det er ikke diagnostisert noen tilfeller av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er bekreftet: 

  — er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  — er alle geiter og sauer på driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

  iii) er sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innført i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii).] 
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STAT 

Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter til 

bruk i fôr til pelsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(10), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, 

siden fødselen eller i de siste sju årene uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet som ikke har vært omfattet 

av offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt 

følgende krav: 

  i) det har vært foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten, 

  ii) det er ikke diagnostisert noen tilfeller av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er bekreftet: 

  — er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  — er alle geiter og sauer på driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

  iii) er sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innført i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii).] 

 Merknader   

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrift: 05.11. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 — Felt I.28: 

  Varens art: Velg rått fôr til kjæledyr eller animalsk biprodukt. 

  Når det gjelder råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr, angis artens vitenskapelige navn. 

  Når det gjelder råstoff for framstilling av fôr til pelsdyr, angis en av følgende: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, 

Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata. 

 Del II:    

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1. 

 (4) EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1. 

 (5) EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12. 
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STAT 

Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter til 

bruk i fôr til pelsdyr 

 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (6) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. 

 (7) EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53. 

 (8) der: 

  n = antall prøver som skal undersøkes, 

  m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet anses som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

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

høyere enn M, og 

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

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

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

 (10) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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c)  Kapittel 4 bokstav A skal lyde: 

«KAPITTEL 4 A 

Hygienesertifikat 

For import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien til bruk utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse 

til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

 Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 
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Blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien for formål 

utenfor fôrkjeden 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 bokstav c) og d) og artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig 

kapittel IV i vedlegg XIII, og attesterer at blodet og blodproduktene fra dyr av hestefamilien beskrevet ovenfor: 

II.1. består av blod eller blodprodukter fra dyr av hestefamilien som oppfyller hygienekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av blod eller blodprodukter fra dyr av hestefamilien som ikke er beregnet på konsum eller fôr, 

II.3. kommer fra dyr med opprinnelse i EU-medlemsstatene eller en tredjestat, et område eller en del av en tredjestat som er 

oppført i kolonnen «liste over tredjestater» i tabell 2 rad nr. 3 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, der følgende sykdommer er meldepliktige: afrikansk hestepest, ondartet beskjelersyke, snive (Burkholderia 

mallei), encefalomyelitt hos hest (av alle former, også venezuelansk encefalomyelitt), infeksiøs anemi hos hest, vesikulær 

stomatitt, rabies, miltbrann, 

II.4. kommer fra blod fra dyr av hestefamilien, som er samlet inn under tilsyn av en veterinær på slakterier godkjent i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(3), på godkjente slakterier under tilsyn av vedkommende 

myndighet i innsamlingsstaten og i godkjente anlegg under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten med 

henblikk på innsamling av blod fra dyr av hestefamilien til produksjon av blodprodukter for bruk til andre formål enn fôring 

av produksjonsdyr, 

 II.5. kommer fra blod som er samlet inn fra dyr av hestefamilien, 

II.5.1. som ved inspeksjon på datoen for blodinnsamlingen ikke viste kliniske tegn på noen av de meldepliktige sykdommene som 

er oppført i vedlegg I til rådsdirektiv 2009/156/EF(4), eller på hesteinfluensa, piroplasmose hos hest, rhinopneumonitt hos 

hest og virusarteritt hos hest som er oppført i artikkel 1.2.3. nr. 4 i Verdens dyrehelseorganisasjons helseregelverk for 

landdyr (OIE), 2010-utgaven, 

II.5.2. som i minst 30 dager før og under blodinnsamlingen er blitt holdt på driftsenheter under veterinærkontroll som ikke 

omfattes av et forbud i henhold til artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF eller restriksjoner i henhold til artikkel 5 i samme 

direktiv, 

II.5.3 som ikke har hatt noen kontakt med dyr av hestefamilien fra en driftsenhet som var underlagt et forbud av 

dyrehelsemessige årsaker i henhold til artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2009/156/EF, 

II.5.4. der forbudsperioden nevnt i nr. II.5.2. og II.5.3., er blitt fastsatt som følger: 

 (2) enten [ikke alle dyr på driftsenheten av arter som er mottakelige for sykdommen, er blitt slaktet, i hvilket tilfelle 

forbudsperioden skal være minst: 

  — seks måneder når det gjelder snive (Burkholderia mallei), regnet fra den dato da dyrene som var 

angrepet av sykdommen, ble slaktet, 

   — seks måneder når det gjelder encefalomyelitt hos hest, av alle former, også venezuelansk encefalomye-

litt hos hest, regnet fra den dato da dyrene som var angrepet av sykdommen, ble slaktet, 

   — når det gjelder infeksiøs anemi hos hest, fram til den dato da alle de angrepne dyrene er blitt slaktet, og 

de gjenværende dyrene reagerte negativt på to Coggins-prøver utført med tre måneders mellomrom, 

   — seks måneder fra datoen for det siste registrerte tilfellet av vesikulær stomatitt, 

   — én måned fra datoen for det siste registrerte tilfellet av rabies, 

   — 15 dager fra datoen for det siste registrerte tilfellet av miltbrann,] 

  (2) eller [alle dyrene på driftsenheten av arter som er mottakelige for sykdommen, er blitt slaktet og lokalene 

desinfisert, i hvilket tilfelle forbudsperioden skal være 30 dager, regnet fra den dato da dyrene som var 

angrepet av sykdommen, ble slaktet, og lokalene desinfisert, unntatt ved miltbrann, da forbudsperioden skal 

være 15 dager,] 

 II.6. blodproduktene kommer fra en virksomhet eller et anlegg som er godkjent eller registrert av vedkommende myndighet i 

tredjestaten, og som er i samsvar med de særlige kravene fastsatt i artikkel 23 eller 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

 II.7. blodproduktene er framstilt av blod som oppfyller vilkårene nevnt i II.4. og II.5., og 

  (2) enten [er innsamlet fra dyr av hestefamilien som er blitt holdt i et tidsrom på minst tre måneder, eller siden fødselen 

dersom de er yngre enn tre måneder, før innsamlingsdatoen på driftsenheter under veterinærkontroll i 

innsamlingsstaten, som i dette tidsrommet og under blodinnsamlingen har vært fri for: 

   a) afrikansk hestepest i to år, 
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STAT 

Blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien for formål utenfor 

fôrkjeden 

 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

   b) venezuelansk encefalomyelitt hos hest i minst to år, 

   c) snive, 

    (2) enten [i minst tre år,] 

    (2) eller [i et tidsrom på seks måneder der dyrene har gjennomgått post mortem-kontrollen for snive 

på slakteriet nevnt i II.4., herunder en grundig undersøkelse av slimhinnene i luftrøret, 

strupehodet, nesehulen og bihulene og deres forgreininger, etter at hodet er delt etter 

medianplanet og neseskilleveggen er tatt ut,] 

   d) når det gjelder andre blodprodukter enn serum og plasma, vesikulær stomatitt i minst seks måneder.]] 

  (2) eller [har gjennomgått minst én av følgende behandlinger, etterfulgt av en effektivitetskontroll, for inaktivering av 

eventuelle sykdomsframkallende stoffer som kan føre til afrikansk hestepest, encefalomyelitt hos hest, av alle 

former, også venezuelansk encefalomyelitt hos hest, infeksiøs anemi hos hest, vesikulær stomatitt og snive 

(Burkholderia mallei): 

   (2) enten [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer,] 

   (2) og/eller [bestråling med 25 kGy gammastråler,] 

   (2) og/eller [endring av pH til en pH på 5 i to timer,] 

   (2) og/eller [varmebehandling til en kjernetemperatur på minst 80 °C,]] 

 II.8. alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av blod og blodprodukter med sykdomsframkallende 

stoffer ved produksjon, håndtering og emballering, 

 II.9. blod og blodprodukter er pakket i forseglede, tette beholdere som er tydelig merket med «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM 

ELLER FÔR» og er påført: 

  a) innsamlingsvirksomhetens godkjenningsnummer, dersom det gjelder blod,  

  b) innsamlingsvirksomhetens godkjenningsnummer, dersom det gjelder blodprodukter, 

 II.10. produktene har vært lagret i et lukket lagringsanlegg. 

   

 Merknader    

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

 — Felt I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrift: 30.02. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 — Felt I.28: 

 a) Produksjonsanlegg: 

 i) angi den registrerte innsamlingsvirksomhetens godkjenningsnummer, dersom det gjelder blod, 

 ii) angi produksjonsanleggets godkjenningsnummer, dersom det gjelder blodprodukter, 

 b) Arter: Velg blant følgende: Equus cabalus, Equus asinus, Equus cabalus*asinus. 
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STAT 

Blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien for formål utenfor 

fôrkjeden 

 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Del II:    

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

 (4) EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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d) Kapittel 4 bokstav C skal lyde: 

«KAPITTEL 4 C 

Hygienesertifikat 

For ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av avledede produkter til bruk 

utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union  

STAT Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

 Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 bokstav c) og d) og artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), 

særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at: 

II.1. blodproduktene beskrevet ovenfor består av blodprodukter som oppfyller hygienekravene nedenfor, 

II.2. de består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum eller fôr, 

II.3. de er tilberedt og lagret i et anlegg under tilsyn av vedkommende myndighet eller i innsamlingsvirksomheten, 

utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [- blod fra slaktede dyr som er egnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [- blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som 

ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og som kommer fra skrotter 

som er slaktet på et slakteri og som er funnet egnet til konsum etter en kontroll ante-mortem i samsvar 

med Unionens regelverk,] 

 

 (2) og/eller [- blod fra slaktede dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll ante-mortem i 

samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [- blod og blodprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [- blod og blodprodukter fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle produktet,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 nr. 2 

bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende stoffer 

oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, dersom slike restmengder overskrider det 

tillatte nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler regelverk på dette 

området, nasjonal lovgivning,] 

II.4. blodet som slike produkter er framstilt av, er innsamlet i slakterier som er godkjent i samsvar med Unionens regelverk, i 

slakterier som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten eller fra levende dyr i 

anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten. 

(2)[II.5. når det gjelder blodprodukter fra dyr som tilhører taksonene Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea, herunder 

krysninger av disse, kommer produktene: 

II.5.1. fra en stat der det i løpet av de siste tolv månedene ikke er påvist noen tilfeller av kvegpest, småfepest eller Rift Valley 

Fever, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i løpet av minst de tolv siste månedene, 

(2)[II.5.2. enten [fra en tredjestat, et område eller en del av en tredjestat  ............................  (ISO-kode i tilfelle stat eller 

ISO-koder i tilfelle områder eller deler av tredjestater)(3) der det i løpet av de siste tolv månedene ikke 

er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot denne 

sykdommen i løpet av minst de siste tolv månedene,] 

 eller [en tredjestat, et område eller en del av en tredjestat  ............................  (ISO-kode i tilfelle stat eller 

ISO-koder i tilfelle områder eller deler av tredjestater)(3) der det i løpet av de siste tolv månedene ikke 

er påvist noen tilfeller av munn- og klovsyke, og der det i løpet av minst de siste tolv månedene er 

gjennomført vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos tamme 

drøvtyggere(4),]] 

(2)[II.5.3. for andre dyr enn Suidae eller Tayassuidae gjelder dessuten følgende: 

 (2) enten [i opprinnelsesstaten eller -regionen er det i løpet av de siste tolv månedene ikke påvist noen tilfeller av 

vesikulær stomatitt eller blåtunge(2) (heller ikke forekomst av seropositive dyr), og det har ikke vært 

foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene.] 

 (2) eller [det finnes dyr som er seropositive med hensyn til vesikulær stomatitt og blåtunge(2) i opprinnelses-

staten eller -regionen(4),] 

(2)[II.5.4. for Suidae eller Tayassuidae gjelder dessuten følgende: 

II.5.4.1. i opprinnelsesstaten eller -regionen er det i løpet av de siste tolv månedene ikke påvist noen tilfeller av smittsomt 

blæreutslett hos gris, klassisk svinepest eller afrikansk svinepest, og det har ikke vært foretatt vaksinasjon av de 

mottakelige artene mot disse sykdommene i løpet av minst de siste tolv månedene og 
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STAT 

Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, 

til framstilling av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden 

for produksjonsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (2)[II.5.4.2. enten [i opprinnelsesstaten eller -regionen er det i løpet av de siste tolv månedene ikke påvist noen tilfeller av 

vesikulær stomatitt (heller ikke forekomst av seropositive dyr), og det har ikke vært foretatt vaksinasjon 

mot denne sykdommen i løpet av minst de siste tolv månedene,] 

 (2) [II.5.4.2. eller [det finnes dyr som er seropositive med hensyn til vesikulær stomatitt i opprinnelsesstaten eller 

regionen(4),] 

 (2) [II.6. når det gjelder blodprodukter fra fjørfe eller andre fuglearter, kommer dyrene og produktene fra territoriet til en stat 

eller region med kode  .........................  (5) 

  som er fri for Newcastle disease og sterkt sykdomsframkallende aviær influensa som definert i OIEs helseregelverk 

for landdyr, 

  der det i løpet av minst de siste tolv månedene ikke har vært foretatt vaksinasjon mot aviær influensa, 

  der dyrene som produktene stammer fra, ikke er blitt vaksinert mot Newcastle disease med vaksiner framstilt av en 

originalvirusstamme med Newcastle disease som har høyere sykdomsframkallende evne enn lentogene stammer 

av viruset,] 

 II.7. produktene er: 

  (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker eller flasker,] 

  (2) eller transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert med et 

desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet før bruk,] og 

  den ytre emballasjen eller containerne er merket med etiketter med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM 

ELLER FÔR», 

 II.8. produktene har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

 II.9. alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av produktene med sykdomsframkallende stoffer 

under transport, 

 II.10.  

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale i henhold til vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(6) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra 

storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av 

sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen.] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de 

som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning 

truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller 

region med ubetydelig BSE-risiko.] 

 Merknader    

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

 — Felt I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 30.02 eller 35.02. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 — Felt I.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Bovidae, Suidae, Otra Mammalia, Pesca, Reptilia. 
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STAT 

Ubehandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, 

til framstilling av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden 

for produksjonsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Del II:    

 (1a) EUT L 300 nr. 14.11.2009, s. 1. 

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) Områdekode som angitt i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010. 

 (4) I så fall skal produktene etter grensekontrollen fastsatt i direktiv 97/78/EF og i samsvar med bestemmelsene i artikkel 8 nr. 4 i 

nevnte direktiv transporteres direkte til mottaksanlegget. 

 (5) Områdekode som angitt i del 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008. 

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

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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e)  Kapittel 4 bokstav D skal lyde: 

«KAPITTEL 4 D 

Hygienesertifikat 

For behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av avledede produkter til bruk 

utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig navn) Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

 Partinummer 
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STAT 

Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til 

framstilling av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8 bokstav c) og d) og artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig 

kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at: 

II.1. blodproduktene beskrevet ovenfor består av blodprodukter som oppfyller kravene nedenfor, 

II.2. de består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum eller fôr, 

II.3. de er tilberedt og lagret i et anlegg under tilsyn av vedkommende myndighet, utelukkende med følgende animalske 

biprodukter: 

 (2) enten [- blod fra slaktede dyr som er egnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

  (2) og/eller [- blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som 

ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og som kommer fra skrotter 

som er slaktet på et slakteri og som er funnet egnet til konsum etter en kontroll ante-mortem i samsvar 

med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [- blod fra slaktede dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og 

som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en kontroll ante-mortem i 

samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [- blod og blodprodukter fra dyr som ikke har vist kliniske tegn til sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr via de aktuelle produktene,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter framstilt av dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 

nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende stoffer 

oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, dersom slike restmengder overskrider det tillatte 

nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler regelverk på dette området, 

nasjonal lovgivning,] 

II.4. blodet som slike produkter er framstilt av, er innsamlet i slakterier som er godkjent i samsvar med Unionens regelverk, i 

slakterier som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten eller fra levende dyr i anlegg 

som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i innsamlingsstaten. 

(2) [II.5. når det gjelder blodprodukter fra andre dyr som tilhører Artiodactyla, Perissodactyla og Proboscidea, herunder krysninger 

av disse, enn Suidae eller Tayassuidae, har produktene gjennomgått én av følgende behandlinger som sikrer fravær av 

sykdomsframkallende stoffer som kan forårsake munn- og klovsyke, vesikulær stomatitt, kvegpest, småfepest, Rift Valley 

Fever og blåtunge:  

 (2) enten [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

 (2) og/eller [bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

  (2) og/eller [endring av pH til en pH på 5 i løpet av to timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

  (2) og/eller [varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C etterfulgt av en effektivitetskontroll.]] 

 (2) [II.6. når det gjelder blodprodukter fra Suidae, Tayassuidae, fjørfe og andre fuglearter, har produktene gjennomgått én av 

følgende behandlinger som sikrer fravær av sykdomsframkallende stoffer som kan forårsake følgende sykdommer: munn- 

og klovsyke, vesikulær stomatitt, smittsomt blæreutslett hos gris, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, Newcastle 

disease og sterkt sykdomsframkallende aviær influensa, alt etter hvilken art det dreier seg om: 

  (2) enten [varmebehandling ved en temperatur på 65 °C i minst tre timer etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

  (2) og/eller [bestråling med 25 kGy gammastråler etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 

  (2) og/eller [varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C for Suidae/Tayassuidae(2) og ved minst 70 °C 

for fjørfe og andre fuglearter(2), etterfulgt av en effektivitetskontroll,] 
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STAT 

Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til 

framstilling av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (2) [II.7. når det gjelder blodprodukter fra andre arter enn artene oppført i II.5. eller II.6., har produktene gjennomgått følgende 

behandling (angi hvilke(n)):  ................................................................................................................................................ ] 

 II.8. produktene er: 

  (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker eller flasker,] 

  (2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert med et 

desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet før bruk,] og 

  den ytre emballasjen eller containerne er merket med etiketter med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER 

FÔR», 

 II.9. produktene har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

 II.10. alle nødvendige forholdsregler er tatt for å unngå kontaminering av blodproduktene med sykdomsframkallende stoffer 

etter behandling, 

 II.11.  

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale i henhold til vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med 

et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen.] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

     

 Merknader    

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

 — Felt I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 05.11, 30.02 eller 35.02. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 — Felt I.28: Dersom det gjelder arter, velg blant følgende: Aves, Bovidae, Suidae, Otra Mammalia, Pesca, Reptilia. 

 Del II:    

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 
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STAT 

Behandlede blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til 

framstilling av avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden for 

produksjonsdyr 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

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

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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f)  Kapittel 6 bokstav A skal lyde: 

«KAPITTEL 6 A 

Hygienesertifikat 

For behandlede jakttrofeer og andre preparater fra fugler og hovdyr, som består utelukkende av bein, horn, 

hover/klover, klør, gevir, tenner, huder eller skinn, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den 

europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. CITES-nr. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig navn) Varenes art  Antall kolli 
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STAT 

Behandlede jakttrofeer og andre preparater fra fugler og 

hovdyr, som består utelukkende av bein, horn, hover/klover, 

klør, gevir, tenner, huder eller skinn 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer 

at jakttrofeene beskrevet ovenfor: 

 II.1. umiddelbart etter behandlingen og uten å komme i berøring med andre produkter av animalsk opprinnelse 

som kan kontaminere dem, er pakket hver for seg og i gjennomsiktig og lukket emballasje for å unngå enhver 

senere kontaminering, 

(2) enten [II.2.1. når det gjelder jakttrofeer eller andre preparater som består utelukkende av huder eller skinn: 

  (2) enten [er blitt tørket,] 

  (2) og/eller [er blitt tørrsaltet eller våtsaltet i minst 14 dager før avsendelse,] 

  (2) og/eller [er blitt tørrsaltet eller våtsaltet på følgende dato  .....................................  og vil i samsvar med 

transportørens erklæring bli transportert med skip, og transportens varighet vil være slik at de 

har gjennomgått minst 14 dagers salting før de ankommer EU-grensekontrollstasjonen]]  

(2) og/eller [II.2.2. når det gjelder jakttrofeer eller andre preparater som består utelukkende av bein, horn, hover/klover, klør, 

gevir eller tenner: 

  a) har ligget i kokende vann i et hensiktsmessig tidsrom for å sikre at alt annet materiale enn bein, horn, 

hover/klover, klør, gevir eller tenner er fjernet, og 

  b) er blitt desinfisert med et produkt som er godkjent av vedkommende myndighet, særlig med 

hydrogenperoksid for deler som består av bein.] 

     

 Merknader    

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

 — Felt I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 05.05, 05.06, 05.07 eller 97.05. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 — Felt I.28: 

 a) For varens art angis én eller flere av følgende: [bein], [horn], [hover/klover], [klør], [gevir], [tenner], [huder] eller [skinn]. 

 b) Dersom det gjelder arter, velg blant følgende: Aves, Equidae, Tapiridae, Rhinoceritidae, Antilocaparidae, Bovidae, 

Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamindae, Moschidae Suidae, Tayassuidae, Tragulidae og Elephantidae. 

 Del II:    

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

Behandlede jakttrofeer og andre preparater fra fugler og 

hovdyr, som består utelukkende av bein, horn, hover/klover, 

klør, gevir, tenner, huder eller skinn 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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g)  Kapittel 8 skal lyde: 

«KAPITTEL 8 

Hygienesertifikat 

For animalske biprodukter til bruk for formål utenfor fôrkjeden eller for vareprøver(2), beregnet på forsendelse 

til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

sesstat 

ISO-

kode 

I.8. Opprinnelsesregion Kode  I.9. Bestemmel-

sesstat 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

sesregion 

Kode 

        

I.11. Opprinnelsessted I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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Animalske biprodukter til bruk for formål utenfor fôrkjeden eller 

for vareprøver(2) 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, og attesterer at de 

animalske biproduktene beskrevet ovenfor: 

(2) II.1. er vareprøver som består av animalske biprodukter beregnet på særlige undersøkelser eller analyser som nevnt i 

definisjon nr. 39 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011, og som er påført en etikett med teksten «VAREPRØVE 

SOM IKKE ER BEREGNET PÅ KONSUM», eller 

(2) II.2. oppfyller hygienekravene nedenfor, 

II.2.1. er 

 (2) enten [a) framstilt av materialer som er importert fra en tredjestat, et område eller en del av en tredjestat: 

 .....................  (3) som er godkjent for eksport av ferskt kjøtt fra denne art til EU,] 

 (2) og/eller [(b) framstilt i eksportstaten, et område eller en del av eksportstaten:  ..........................................  (3) fra 

dyr som 

    enten 

  i) har vært holdt på dette området eller i en region som kan eksportere ferskt kjøtt fra denne art til 

EU, siden fødselen eller i minst tre måneder før slakting, og/eller 

  ii) er felt i naturen på dette området(4),] 

 (2) og/eller [(c) er framstilt av egg, melk, gnagere, haredyr, vanndyr, virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som 

lever i vann,] 

II.2.2. (2) når det gjelder annet materiale enn materiale fra egg, melk, gnagere, haredyr, vanndyr, virvelløse landdyr eller 

virvelløse dyr som lever i vann, kommer fra dyr som 

 (2) enten [(a) kommer fra driftsenheter: 

   i) der det for følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for, ikke har vært tilfeller/utbrudd av 

kvegpest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease eller sterkt sykdomsframkallende 

aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk svinepest i de siste  

40 dagene, og heller ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius på 10 km fra dem, i de 

siste 30 dagene, og 

   ii) der det ikke har vært tilfeller/utbrudd av munn- og klovsyke i de siste 60 dagene, og heller ikke i 

driftsenheter som ligger innenfor en radius på 25 km fra dem, i de siste 30 dagene, og 

   b) som 

   i) ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti, 

   ii) har vært holdt på opprinnelsesenheten i minst 40 dager før avsendelsen, og som er blitt 

transportert direkte til slakteriet uten kontakt med andre dyr som ikke oppfyller de samme 

helsekravene, 

   iii) har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har vist tegn 

til sykdommene nevnt ovenfor som dyrene er mottakelige for, og 

   iv) som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i rådsdirektiv 93/119/EF(5) om vern av dyr på tidspunktet for slakting 

eller avliving,] 

  (2) eller [(a) er fanget og felt i naturen i et område 

   i) der det innenfor en radius på 25 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av følgende sykdommer som 

dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle disease eller sterkt 

sykdomsframkallende aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk 

svinepest i de siste 40 dagene, og 

   ii) som ligger over 20 km fra grensen til et annet område i en stat eller en del av en stat som på 

disse datoene ikke er godkjent til å eksportere dette materialet til Den europeiske union, og 

   b) som innen 12 timer etter fellingen ble transportert for kjøling enten til en innsamlingssentral og 

umiddelbart deretter til et viltbehandlingsanlegg, eller direkte til et viltbehandlingsanlegg,] 
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STAT 

Animalske biprodukter til bruk for formål utenfor fôrkjeden 

eller for vareprøver(2) 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 II.2.3. (2) når det gjelder annet materiale enn materiale fra viltfanget fisk eller virvelløse dyr, er framstilt på en virksomhet 

der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av sykdommene nevnt i nr. II.2.2. som dyrene er 

mottakelige for, i de siste 30 dagene, eller dersom det har vært et sykdomstilfelle, tilberedning av råstoff for eksport 

til Den europeiske union er blitt godkjent først etter at alt kjøtt er fjernet og virksomheten er fullstendig rengjort og 

desinfisert under tilsyn av en offentlig veterinær, 

 II.2.4. er framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt ovenfor, og 

de er blitt håndtert med henblikk på å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

 II.2.5. er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer eller i emballasje som er rengjort og desinfisert før bruk, og når det 

gjelder forsendelser som sendes på andre måter enn gjennom pakkepost, i containere som er forseglet av 

vedkommende myndighet og merket med en etikett med teksten «ANIMALSKE BIPRODUKTER BARE TIL 

FRAMSTILLING AV AVLEDEDE PRODUKTER TIL BRUK UTENFOR FÔRKJEDEN» og med navn og adresse til 

bestemmelsesvirksomheten i EU, 

 II.2.6. består bare av følgende animalske biprodukter: 

  (2) enten [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr 

som i henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er 

beregnet på konsum,] 

  (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og som er funnet egnet for 

slakting med sikte på konsum etter en kontroll ante-mortem, eller skrotter og følgende deler av 

skrotter av vilt som er felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

  i) skrotter og deler av dyr som er erklært uegnet til konsum i henhold til Unionens regelverk, men 

som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

  ii) fjørfehoder, 

  iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

  iv) grisebust, 

  v) fjør,] 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 

nr. 3 bokstav d) i forordning (EF) nr. 853/2004, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [- blod fra andre dyr enn drøvtyggere, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod 

til mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter 

en kontroll ante-mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for 

mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [- fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder produkter av 

animalsk opprinnelse eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av 

kommersielle grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil 

som ikke innebærer noen risiko for mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [- blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har 

vist tegn til sykdommer som kan overføres via det aktuelle produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [- vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra vanndyr fra virksomheter eller anlegg som framstiller produkter til 

konsum,] 
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STAT 

Animalske biprodukter til bruk for formål utenfor fôrkjeden 

eller for vareprøver(2) 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) og/eller [- følgende materiale fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle materialet: 

  i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

  ii) følgende materiale fra landdyr: 

  — biprodukter fra klekkerier, 

  — egg, 

  — biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

  iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som 

er sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

  (2) og/eller [- dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale 

som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii), iv og v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 2-materiale 

som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i nevnte forordning,] 

  (2) og/eller [- pels fra døde dyr som ikke har vist kliniske tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr via det aktuelle produktet,] 

 II.2.7. er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget eller er blitt konservert i samsvar med EUs regelverk for å unngå at de 

forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres til mottaksanlegget. 

 (2) (6) [II.2.8. Særlige krav 

 (2) (7) II.2.8.1. Biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som kommer fra territoriet nevnt i (II.2.1.), der det regelmessig 

utføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos storfe. 

 (2) (8) II.2.8.2. Biproduktene i denne forsendelsen består av animalske biprodukter fra slakteavfall eller utbeinet kjøtt.] 

 II.2.9.  

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale i henhold til vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(9) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra 

storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av 

sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko,] 

 II.2.10. i tillegg når det gjelder TSE: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer 

fra, siden fødselen eller i de siste tre årene uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet som ikke har vært 

omfattet av offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre 

årene har oppfylt følgende krav: 

  i) det har vært foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten, 

  ii) det er ikke diagnostisert noen tilfeller av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er 

bekreftet: 

  — er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  — er alle geiter og sauer på driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

  iii) er sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innført i driftsenheten 

bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii).] 
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STAT 

Animalske biprodukter til bruk for formål utenfor fôrkjeden 

eller for vareprøver(2) 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er beregnet på en medlemsstat som er oppført i 

vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(10), har de sauene og geitene som disse 

produktene stammer fra, siden fødselen eller i de siste sju årene uten avbrudd vært holdt på en 

driftsenhet som ikke har vært omfattet av offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av mistanke om 

TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt følgende krav: 

  i) det har vært foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten, 

  ii) det er ikke diagnostisert noen tilfeller av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er 

bekreftet: 

  — er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  — er alle geiter og sauer på driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

  iii) er sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innført i driftsenheten 

bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii).] 

 Merknader    

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

 — Felt I.11: Dersom det gjelder forsendelser til særlige teknologiske undersøkelser eller analyser, angis bare virksomhetens navn 

og adresse. 

 — Felt I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet fylles ut for følgende: 

 — produkter for framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden: bare dersom sertifikatet gjelder 

varer i transitt. Produkter i transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 — produkter til særlige teknologiske undersøkelser eller analyser: dersom det er relevant, det anlegget i EU som 

vedkommende myndighet har angitt i godkjenningen. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 05.11.91, 05.11.99 eller 30.01. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.25: I dette sertifikat omfatter «teknisk bruk» også bruk som vareprøve. Felt I.26 og I.27: Bortsett fra for vareprøver som 

ikke sendes i transitt, fyll ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 — Felt I.28: 

 — produkter til framstilling av avledede produkter som er beregnet på bruk utenfor fôrkjeden: Produksjonsanlegg: Angi 

veterinært godkjenningsnummer for den godkjente virksomheten. 

 — produkter til særlige teknologiske undersøkelser eller analyser: dersom det er relevant, det anlegget i EU som 

vedkommende myndighet har angitt i godkjenningen. 

 — Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata. 
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STAT 

Animalske biprodukter til bruk for formål utenfor fôrkjeden 

eller for vareprøver(2) 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Del II:    

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) Eksportstatens navn og ISO-kode som fastsatt i: 

 — del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 

 — vedlegget til forordning (EF) nr. 798/2008, og 

 — vedlegget til forordning (EF) nr. 119/2009. 

  I tillegg skal ISO-koden for områder og deler av tredjestater nevnt i forordningene nevnt i denne fotnote (når det er relevant for 

de mottakelige artene) angis. 

 (4) Bare for stater som Den europeiske union kan importere viltkjøtt til konsum av de samme dyrearter fra. 

 (5) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. 

 (6) Tilleggsgarantier som skal gis når materiale av tamme drøvtyggere har opprinnelse i et område i en søramerikansk eller 

sørafrikansk stat eller deler av en slik stat, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere til 

konsum til Den europeiske union. Hele tyggemuskelen fra storfe, oppdelt i samsvar med del B nr. 1 i kapittel I avsnitt IV i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning nr. 854/2004, er også tillatt. 

 (7) Bare for visse søramerikanske stater. 

 (8) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske stater. 

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

 (10) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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h)  Kapittel 10 bokstav B skal lyde: 

«KAPITTEL 10 B 

Hygienesertifikat 

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk for visse formål utenfor fôrkjeden, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk for visse 

formål utenfor fôrkjeden 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 8, 9 og 10, og forordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, og 

attesterer at det smeltede fettet beskrevet ovenfor: 

II.1. består av smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, og som oppfyller hygienekravene nedenfor, 

II.2. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

II.2.1. når det gjelder materiale beregnet på produksjon av biodiesel eller produkter av bearbeidet fett, animalske biprodukter 

nevnt i artikkel 8, 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.2.2. når det gjelder materiale beregnet på produksjon av fornybart drivstoff nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 142/2011, animalske biprodukter nevnt i artikkel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.2.3. når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn kosmetikk, legemidler eller medisinsk utstyr: 

 (2) enten [- animalske biprodukter som inneholder restmengder av godkjente stoffer eller forurensende stoffer som 

overskrider det tillatte nivået nevnt i artikkel 15 nr. 3 i direktiv 96/23/EF,] 
 

 (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse som er erklært uegnet til konsum på grunn av forekomst av 

fremmedlegemer i disse produktene,] 

 (2) og/eller [- andre dyr og deler av dyr enn de som er nevnt i artikkel 8 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som 

har dødd på annen måte enn ved slakting eller felling for konsum, herunder dyr som er avlivet for å 

bekjempe sykdom,] 

 (2) og/eller [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr som i 

henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet 

på konsum,] 

 (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og som er funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante-mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

  i) skrotter og deler av dyr som er erklært uegnet til konsum i henhold til Unionens regelverk, men som 

ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

  ii) fjørfehoder, 

  iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

  iv) grisebust, 

  v) fjør,] 

 (2) og/eller [- blod fra andre dyr enn drøvtyggere, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en 

undersøkelse ante-mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

 (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker 

eller dyr,] 

 (2) og/eller [- fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer 

noen risiko for mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har vist 

tegn til sykdommer som kan overføres via det aktuelle produktet til mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk for visse 

formål utenfor fôrkjeden 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 (2) og/eller [- følgende materiale fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr via det aktuelle materialet: 

  i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

  ii) følgende materiale fra landdyr: 

  — biprodukter fra klekkerier, 

  — egg, 

  — biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

  iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 (2) og/eller [- virvelløse landdyr og virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr 

eller mennesker,] 

 (2) og/eller [- dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale 

som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii), iv og v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 2-materiale 

som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i nevnte forordning,] 

 (2) og/eller [- huder og skinn, hover/klover, fjør, ull, horn, hår og pels fra døde dyr som ikke har vist tegn til 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via det aktuelle produktet,] 

 (2) og/eller [- fettvev fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via det aktuelle materialet til 

mennesker eller dyr, og som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en 

undersøkelse ante-mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

II.2.4. når det gjelder materiale beregnet på andre formål enn produksjon av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler, 

kosmetikk, legemidler eller fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011: 

 (2) enten [- spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav g) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3),] 

 (2) og/eller [- hele skrotter eller deler av døde dyr som inneholder spesifisert risikomateriale som definert i artikkel 3 

nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 999/2001 ved disponeringstidspunktet,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter framstilt av dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 

nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende stoffer 

oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, dersom slike restmengder overskrider det tillatte 

nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler regelverk på dette området, 

importmedlemsstatens lovgivning,] 

II.3. det smeltede fettet: 

 a) er blitt bearbeidet i samsvar med metode  .........................  som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

 b) er blitt merket før avsendelse til Unionen med glyseroltriheptanoat (GTH) slik at det inneholder en homogen 

konsentrasjon av GTH på minst 250 mg/kg fett,  

 

 c) når det gjelder smeltet fett fra drøvtyggere, er uløselige urenheter fjernet slik at de høyst utgjør 0,15 vektprosent, 

 d) er transportert under forhold som hindrer at de kontamineres, og 

 e) er merket på emballasjen eller beholderen med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER 

FÔR», 
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STAT 

Smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, til bruk for visse 

formål utenfor fôrkjeden 

 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

II.4. når det gjelder materiale beregnet på organisk gjødsel, kosmetikk, legemidler, medisinsk utstyr, jordforbedringsmidler eller 

fornybare drivstoffer nevnt i kapittel IV avsnitt 2 bokstav J i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011: 

 (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale i henhold til vedlegg V i 

forordning (EF) nr. 999/2001 eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og dyrene 

som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller 

avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et avlangt stavformet 

instrument som føres inn i kraniehulen.] 

 (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko.] 

 Merknader    

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

 — Felt I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: Virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av vedkommende 

myndighet. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.16, 15.17 eller 15.18. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 — Felt I.28: 

 — Arter: Velg blant følgende: Ruminantia, andre 

 — Produksjonsanlegg: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

 Del II:    

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

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

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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i)  Kapittel 11 skal lyde: 

«KAPITTEL 11 

Hygienesertifikat 

For gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, til bruk som fôrmiddel eller for formål utenfor 

fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art 

(vitenskapelig 

navn) 

Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, til bruk 

som fôrmiddel eller for formål utenfor fôrkjeden 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel I i vedlegg XIV, og 

attesterer at gelatinen/kollagenet (2) beskrevet ovenfor: 

II.1. består av gelatin/kollagen (2) som oppfyller hygienekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av gelatin/kollagen(2) som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

II.4. er tilberedt utelukkende med følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr som i 

henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet 

på konsum,] 

  (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og som er funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante-mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som er felt med 

sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

  i) skrotter og deler av dyr som er erklært uegnet til konsum i henhold til Unionens regelverk, men som 

ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

  ii) fjørfehoder, 

  iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

  iv) grisebust, 

  v) fjør,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

 (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker 

eller dyr,] 

 (2) og/eller [- fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer 

noen risiko for mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

 II.5. gelatinen/kollagenet(2): 

   a) er innpakket, emballert, lagret og transportert under tilfredsstillende hygieniske forhold, og særlig 

innpakkingen og emballeringen fant sted i et rom som var avsatt til dette formålet, og bare 

konserveringsmidler som er godkjent i henhold til Unionens regelverk, er brukt. Innpakninger og 

emballasje som inneholder gelatin/kollagen(2), skal være påført teksten «GELATIN/KOLLAGEN(2) 

EGNET TIL FÔR», og 

  (2) enten [(b) når det gjelder gelatin, er framstilt ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-materiale 

behandles med syre eller base, etterfulgt av én eller flere skyllinger, herunder justering av pH-

verdien, utvinning ved én eller flere etterfølgende oppvarminger, etterfulgt av rensing ved hjelp av 

filtrering og sterilisering, for å drepe sykdomsframkallende stoffer,] 

  (2) eller [(b) når det gjelder kollagen, er framstilt ved en prosess som sikrer at ubearbeidet kategori 3-materiale 

gjennomgår en behandling som omfatter vask, justering av pH-verdien ved hjelp av syre eller base 

etterfulgt av én eller flere skyllinger, filtrering og ekstrudering, for å drepe sykdomsframkallende 

stoffer,] 
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STAT 

Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, til bruk 

som fôrmiddel eller for formål utenfor fôrkjeden 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 II.6. når det gjelder gelatin/kollagen(2) fra andre materialer enn huder og skrinn: 

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale i henhold til vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(3) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting 

av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev 

med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med 

ubetydelig BSE-risiko,] 

 II.7. når det gjelder gelatin/kollagen(2) fra andre materialer enn huder og skinn: 

i tillegg når det gjelder TSE: 
 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet som ikke har vært omfattet av 

offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har 

oppfylt følgende krav: 

  i) det har vært foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten, 

  ii) det er ikke diagnostisert noen tilfeller av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er bekreftet: 

  — er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  — er alle geiter og sauer på driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

  iii) er sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innført i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii).] 

  (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(4), har de sauene og geitene som disse produktene stammer 

fra, siden fødselen eller i de siste sju årene uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet som ikke har vært 

omfattet av offentlige restriksjoner på forflytning på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju 

årene har oppfylt følgende krav: 

  i) det har vært foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten, 

  ii) det er ikke diagnostisert noen tilfeller av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I 

til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er bekreftet: 

  — er alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  — er alle geiter og sauer på driftsenheten blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel, 

  iii) er sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innført i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i punkt i) og ii).] 

 Merknader    

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 35.03 eller 35.04. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 — Felt I.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca. 
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STAT 

Gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, til bruk 

som fôrmiddel eller for formål utenfor fôrkjeden 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Del II:    

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

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

 (4) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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j)  Kapittel 14 bokstav A skal lyde: 

KAPITTEL 14 A 

Hygienesertifikat 

For fettderivater som ikke er beregnet på konsum, til bruk utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/385 

 

STAT 

Fettderivater som ikke er beregnet på konsum, til bruk utenfor 

fôrkjeden 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel II i vedlegg XIV, og 

attesterer at fettderivatene beskrevet ovenfor: 

II.1. består av fettderivater som oppfyller hygienekravene nedenfor, 

II.2. består av fettderivater beregnet på andre formål utenfor fôrkjeden enn kosmetikk, legemidler og medisinsk utstyr. 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

II.4. er framstilt av smeltet fett som utelukkende stammer fra følgende materiale: 

II.4.1. når det gjelder andre fettderivater til annen bruk utenfor fôrkjeden enn i organisk gjødsel, jordforbedringsmidler, 

kosmetikk, legemidler og medisinsk utstyr, følgende kategori 1-materiale: 

 (2) enten [- følgende materiale: 

   i) spesifisert risikomateriale, 

  ii) hele skrotter eller deler av døde dyr som inneholder spesifisert risikomateriale ved 

disponeringstidspunktet,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter framstilt av dyr som har gjennomgått ulovlig behandling i henhold til artikkel 1 

nr. 2 bokstav d) i direktiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i direktiv 96/23/EF,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter som inneholder restmengder av andre stoffer og miljøforurensende stoffer 

oppført i gruppe B nr. 3 i vedlegg I til direktiv 96/23/EF, dersom slike restmengder overskrider det tillatte 

nivået i henhold til Unionens regelverk eller, dersom Unionen mangler regelverk på dette området, 

importmedlemsstatens lovgivning,] 

 II.4.2. når det gjelder fettderivater beregnet til bruk i organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler eller til annen bruk utenfor 

fôrkjeden enn i kosmetikk, legemidler eller medisinsk utstyr, følgende kategori 2-materiale: 

  (2) enten [- animalske biprodukter som inneholder restmengder av godkjente stoffer eller forurensende stoffer som 

overskrider det tillatte nivået nevnt i artikkel 15 nr. 3 i direktiv 96/23/EF,] 

  (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse som er erklært uegnet til konsum på grunn av forekomst av 

fremmedlegemer i disse produktene,] 

  (2) og/eller [- dyr og deler av dyr, med unntak av dyrene nevnt i artikkel 8 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, som 

har dødd på annen måte enn ved slakting eller felling for konsum, herunder dyr som er avlivet for å 

bekjempe sykdom,] 

 II.4.3. følgende kategori 3-materiale: 

  (2) enten [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr som i 

henhold til Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet 

på konsum,] 

  (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet på et slakteri og som er funnet egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante-mortem, eller skrotter og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

  i) skrotter og deler av dyr som er erklært uegnet til konsum i henhold til Unionens regelverk, men som 

ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker, 

  ii) fjørfehoder, 

  iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

  iv) grisebust, 

  v) fjør,] 

  (2) og/eller [- blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller dyr, og 

som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en undersøkelse ante-mortem i 

samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 
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STAT 

Fettderivater som ikke er beregnet på konsum, til bruk utenfor 

fôrkjeden 

 

II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

  (2) og/eller [- blod fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres via blod til mennesker eller dyr, og 

som er slaktet på et slakteri etter å ha blitt funnet egnet til konsum etter en undersøkelse ante-mortem i 

samsvar med Unionens regelverk,] 

  (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker 

eller dyr,] 

  (2) og/eller [- fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer 

noen risiko for mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [- blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke har vist 

tegn til sykdommer som kan overføres via det aktuelle produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [- vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke har vist tegn til sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [- følgende materiale fra dyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker eller 

dyr via det aktuelle materialet: 

  i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

  ii) følgende materiale fra landdyr: 

  — biprodukter fra klekkerier, 

  — egg, 

  — biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

  iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 II.5. når det gjelder fettderivater framstilt av de animalske biprodukter nevnt i punkt II.4.1. og punkt II.4.2.: 

  a) er framstilt ved bruk av følgende metoder: 

   (2) enten [transesterifisering eller hydrolyse ved minst 200 °C under tilsvarende egnet trykk i 20 minutter 

(glyserol, fettsyrer og estere)] 

   (2) eller [forsåpning med NaOH 12M (glyserol og såpe): 

    (2) enten [i et diskontinuerlig system ved 95 °C i tre timer,] 

    (2) eller [i et kontinuerlig system ved 140 °C, 2 bar (2 000 hPa) i åtte minutter,]] 

   (2) eller [hydrogenering ved 160 °C, 12 bar (12 000 hPa) i 20 minutter,] 

  b) er pakket i nye containere eller i containere som er rengjort, og der alle forholdsregler er tatt for å unngå 

kontaminering, og er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM ELLER FÔR», 

 II.6. når det gjelder fettderivater framstilt av de animalske biproduktene nevnt i punkt II.4.3., er fettderivatene framstilt i 

samsvar med en av bearbeidingsmetodene [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7](2) nevnt i kapittel III i vedlegg IV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

 Merknader    

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 15.16 eller 15.08. 
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STAT 

Fettderivater som ikke er beregnet på konsum, til bruk utenfor 

fôrkjeden 

 II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 — Felt I.28: 

  Arter: Velg blant følgende: Ruminantia, andre 

  Produksjonsanlegg: Angi registreringsnummer for behandlings- eller bearbeidingsanlegget. 

 Del II:    

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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k)  Kapittel 15 skal lyde: 

«KAPITTEL 15 

Hygienesertifikat 

For eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som fôrmidler, beregnet på forsendelse til 

eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om hygiene II.a. Sertifikatets referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig kapittel I i vedlegg XIV, og 

attesterer at eggproduktene beskrevet ovenfor: 

II.1. består av eggprodukter som oppfyller hygienekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(3), 

for å drepe sykdomsframkallende stoffer, 

II.4. er utelukkende framstilt av (kommer fra) følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten [- animalske biprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for mennesker 

eller dyr,] 

 

 (2) og/eller [- følgende materiale fra landdyr som ikke har vist tegn til sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle materialet: 

  — biprodukter fra klekkerier, 

  — egg, 

  — biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

 II.5. som har gjennomgått bearbeiding: 

  (2) enten [i samsvar med bearbeidingsmetode  ...........................  (4) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til forordning 

(EF) nr. 142/2011,] 

  (2) eller [i samsvar med en metode og parametrer som sikrer at produktene oppfyller de mikrobiologiske kravene 

som er fastsatt i kapittel I i vedlegg X til forordning (EF) nr. 142/2011,] 

  (2) eller [i samsvar med avsnitt X kapittel I og II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004,] 

 II.6. er undersøkt av vedkommende myndighet, som har tatt en stikkprøve umiddelbart før forsendelsen og funnet at den 

oppfylte følgende krav(5): 

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

  Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g, 

 II.7. oppfyller unionskravene til restmengder av stoffer som er skadelige eller kan endre produktets organoleptiske egenskaper 

eller gjøre bruken av det til fôr farlig eller skadelig for dyrs helse, 

 II.8. sluttproduktet er: 

  (2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

  (2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som er grundig rengjort og desinfisert med et 

desinfeksjonsmiddel godkjent av vedkommende myndighet før bruk,] 

  og merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», 

 II.9. sluttproduktet har vært lagret i et lukket lagringsanlegg, 

 II.10. produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra sykdomsframkallende stoffer 

etter behandlingen. 

 Merknader    

 Del I:    

 — Felt I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet 

gjelder varer i transitt; det kan fylles ut dersom sertifikatet ledsager importvarer. 
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II. Opplysninger om hygiene II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

 — Felt I.12: Bestemmelsessted: Dette feltet skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i transitt kan 

bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 — Felt I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

 — Felt I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 04.08, 23.09 eller 35.02. 

 — Felt I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og plombenummer (eventuelt). 

 — Felt I.25: Teknisk bruk: All annen bruk enn som fôr. 

 — Felt I.26 og I.27: Fylles ut i henhold til om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 Del II:    

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

 (1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

 (2) Stryk det som ikke passer. 

 (3) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

 (4) Angi metode 1-5 eller 7, etter hva som er relevant. 

 (5) der: 

 n = antall prøver som skal undersøkes, 

 m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

 M = største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 

høyere enn M, og 

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

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

 — Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 — Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato: Underskrift: 

 Stempel:»  
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11) i kapittel III i vedlegg XVI erstattes avsnitt 6 med følgende: 

«Avsnitt 6 

Offentlige kontroller med hensyn til fôring av ville dyr og visse dyr i zoologiske hager med kategori 1-

materiale 

Den vedkommende myndighet skal overvåke helsetilstanden til produksjonsdyr i den region der fôringen skjer som 

nevnt i kapittel II avsnitt 2, 3 og 4 i vedlegg VI, og skal gjennomføre hensiktsmessig TSE-overvåking, herunder 

regelmessig prøvetaking og laboratorieundersøkelse for TSE. 

Prøvene skal omfatte prøver tatt av dyr som er mistenkt for å være smittet, og av eldre avlsdyr. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 717/2013 

av 25. juli 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til opplysningene om dyrs velferd i visse 

modeller for hygienesertifikater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter 

som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske 

biprodukter)(1), særlig artikkel 42 nr. 2 bokstav d) første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved 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 veteri-

nærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv(2) 

fastsettes det at forsendelser av animalske biprodukter 

og avledede produkter for import til eller transitt 

gjennom Unionen skal følges av hygienesertifikater i 

samsvar med modellene fastsatt i vedlegg XV. 

2)  I visse modeller for sertifikater som er oppført i vedlegg 

XV til forordning (EU) nr. 142/2011, er det fastsatt at en 

offentlig veterinær skal bekrefte overholdelse av 

bestemmelser om dyrs velferd fastsatt i rådsdirektiv 

93/119/EF av 22. desember om vern av dyr på 

tidspunktet for slakting eller avliving(3). 

3)  Rådsforordning (EF) nr. 1099/2009 av  

24. september 2009 om vern av dyr på tidspunktet for 

avliving(4) opphevet og erstattet direktiv 93/119/EF. 

Forordning (EF) nr. 1099/2009 får anvendelse fra  

1. januar 2013. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 26.7.2013,  

s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 199/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 7. 

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

(2) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(3) EFT L 340 av 31.12.1993, s. 21. 

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

4)  Av klarhetshensyn er det hensiktsmessig å ajourføre 

erklæringene om dyrs velferd i modellene for hygiene-

sertifikater i kapittel 3 D, kapittel 3 F nr. II.1.3 bokstav 

b) iv) og i kapittel 8 nr. II.2.2 bokstav b) iv) i vedlegg 

XV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

5)  For å unngå handelsforstyrrelser bør bruk av sertifikater 

som er utstedt i samsvar med forordning (EU) 

nr. 142/2011, før denne forordning trer i kraft, 

godkjennes i en overgangsperiode. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg XV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 31. januar 2014 kan forsendelser 

av produkter av animalsk opprinnelse som følges av 

hygienesertifikater utstedt før 1. desember 2013, og som er i 

samsvar med modellene fastsatt i vedlegg XV til forordning 

(EU) nr. 142/2011, slik de var før endringene innført ved denne 

forordning, fortsatt innføres til Unionen. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. desember 2013. 

2020/EØS/57/09 

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

Utferdiget i Brussel, 25. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1)  Kapittel 3 D skal lyde: 

«KAPITTEL 3 D 

Hygienesertifikat 

For rått fôr til kjæledyr for direktesalg, eller for animalske biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr, beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Fôrvarer  Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Nettovekt Partinummer 
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STAT 

Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter 

til bruk i fôr til pelsdyr 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr.1069/2009(1a), særlig artikkel 10, og kommisjonsforordning (EF) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIII kapittel II og 

vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at det rå fôret til kjæledyr/animalske biprodukter beskrevet ovenfor: 

II.1. består av animalske biprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består av animalske biprodukter som: 

 a) kommer fra kjøtt som oppfyller de relevante kravene til dyrs og menneskers helse fastsatt i: 

  kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2010(3), forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra en 

tredjestat, et område eller en del av et område  ..................  (ISO-kode i tilfelle stat, koder i tilfelle område eller en 

del av et område) som har vært fri for munn- og klovsyke, kvegpest, klassisk svinepest, afrikansk svinepest og 

smittsomt blæreutslett hos gris i de siste tolv månedene, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse 

sykdommene i dette tidsrommet (bare når det er relevant for de mottakelige artene), 

 

  og/eller kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008(4), forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra en 

tredjestat, et område eller en del av et område  ..................  (ISO-kode i tilfelle stat, koder i tilfelle område eller en 

del av et område) som er oppført i nevnte forordning, og som har vært fri for Newcastle disease og aviær 

influensa i de siste tolv månedene, 

  og/eller kommisjonsforordning (EF) nr. 119/2009(5), forutsatt at de dyrene som kjøttet stammer fra, kommer fra en 

tredjestat, et område eller en del av et område  ..................  (ISO-kode i tilfelle stat, koder i tilfelle område eller en 

del av et område) som er oppført i nevnte forordning, og som har vært fri for munn- og klovsyke, kvegpest, 

klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease og aviær influensa i 

de siste tolv månedene, og der det ikke har vært foretatt vaksinasjon mot disse sykdommene i dette tidsrommet 

(bare når det er relevant for de mottakelige artene), 

  b)  kommer fra dyr som har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og som ikke har vist 

tegn på sykdommene nevnt i forordningene angitt i bokstav a) som dyrene er mottakelige for, og 

  c)  kommer fra dyr som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i Unionens regelverk, og som oppfyller krav som minst tilsvarer dem som er fastsatt i kapittel 

II og III i rådsforordning (EF) nr. 1099/2009, eller 

  d)  når det gjelder fôr til pelsdyr, kommer fra vanndyr som oppfyller de relevante kravene til dyrs og menneskers helse, 

som fastsatt i kommisjonsvedtak 2006/766/EF(6), kommer fra stater eller deres områder ……………….(ISO-kode) som 

er oppført i vedlegg II til nevnte vedtak, 

 II.3.1. består utelukkende av følgende animalske biprodukter: 

  a)  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr som i samsvar med 

Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum, og 

  b)  deler av slaktede dyr som er erklært uegnet for konsum, men som ikke viser tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, og som kommer fra skrotter egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, 

 II.3.2. når det gjelder fôr til pelsdyr, består i tillegg til de animalske biproduktene i II.3.1. også av følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten  [-  animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 nr. 3 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 853/2004, og som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller dyr, 

fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum 

som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

 (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

 (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske biprodukter 

eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner eller på 

grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- 

eller dyrehelsen,] 

 (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr,] 
  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/395 

 

 STAT Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter 

til bruk i fôr til pelsdyr 

 

II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

 (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

gjennom dette materialet:  

i)  skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt,  

ii)  følgende materiale fra landdyr: 

  biprodukter fra klekkerier, 

  egg, 

  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

 (2) og/eller [-  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale som 

nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii), iv og v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 2-materiale som nevnt i 

artikkel 9 bokstav a)-g) i nevnte forordning,] 

II.4. er framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, og de er blitt håndtert med henblikk på å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

 II.5. er pakket i ytteremballasje som er merket med en etikett med teksten «RÅTT FÔR TIL KJÆLEDYR – IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER I FÔR TIL PELSDYR – IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», og deretter i 

lekkasjesikre og offisielt forseglede kasser/containere eller i ny emballasje for å unngå lekkasje og offisielt forseglede 

kasser/containere som er merket med en etikett med teksten «RÅTT FÔR TIL KJÆLEDYR – IKKE BEREGNET PÅ 

KONSUM» eller «ANIMALSKE BIPRODUKTER I FÔR TIL PELSDYR – IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», og med navn og 

adresse til bestemmelsesvirksomheten, 

II.6. når det gjelder rått fôr til kjæledyr: 

a)  er tilberedt og lagret i et anlegg som er godkjent og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, 

b)  er analysert på grunnlag av minst fem stikkprøver fra hvert parti, tatt under lagring (før avsendelse) og som oppfyller 

følgende krav(7): 

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

Enterobacteriaceae:  n=5, c=2, m=10, M=5000 i 1 g, 

 II.7. (2) enten  [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(8) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, 

sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved innsprøyting av 

gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et 

avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer eller geiter enn de som 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i samsvar 

med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-

risiko.] 

 II.8. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten  [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har oppfylt følgende krav: 

   i)  Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

ii)  Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

iii)  Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 
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STAT 

Rått fôr til kjæledyr for direktesalg eller animalske biprodukter 

til bruk i fôr til pelsdyr 

 

II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk eller 

melkeprodukter fra sauer eller geiter, og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 546/2006(9), har de sauene og geitene som disse produktene stammer fra, siden 

fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er innført noen 

forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har oppfylt følgende krav: 

  i)  Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

ii)  Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med genotypen 

ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

iii)  Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

Merknader  

 

Del I  

 Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres.  

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i transitt 

kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing og 

omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrift: 05.11. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere bør containernummer og forseglingsnummer (eventuelt) oppgis. 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Rubrikk I.28: 

 Varens art: velg rått fôr til kjæledyr eller animalsk biprodukt. 

 Når det gjelder råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr, angis artens vitenskapelige navn. 

 Når det gjelder råstoff for framstilling av fôr til pelsdyr, angis en av følgende: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, 

Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata 

Del II  

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) EUT L 73 av 20.3.2010, s. 1. 

(4) EUT L 226 av 23.8.2008, s. 1. 

(5) EUT L 39 av 10.2.2009, s. 12. 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

(6) EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53. 

(7) der: 

n =  antall prøver som skal undersøkes, 

m =  terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

M =  største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 

høyere enn M, og 

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

i de andre prøvene er lik eller lavere enn m. 

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

(9) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 Merknad til den personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne attesten er utelukkende til 

veterinære formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel:» 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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2)  Kapittel 3 F skal lyde: 

«KAPITTEL 3 F 

Hygienesertifikat 

For animalske biprodukter (3) til framstilling av fôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom(2) 

Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
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l 

I:
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at de 

animalske biproduktene beskrevet ovenfor: 

II.1.1. består av animalske biprodukter som oppfyller kravene til dyrehelse nedenfor, 

II.1.2 de kommer fra området  .................................................................  (1c) fra dyr som: 

 (2) enten  [a)  har vært holdt på dette området siden fødselen eller i minst tre måneder før slakting,] 

 (2) eller  [b)  er felt i naturen på dette området(1d),] 

II.1.3. stammer fra dyr som: 

 (2) enten  [a) kommer fra driftsenheter: 

  i) der det for følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for, ikke har vært tilfeller/utbrudd av 

kvegpest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease eller sterkt sykdomsframkallende 

aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk svinepest i de siste  

40 dagene, og heller ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius på 10 km fra dem i de siste 

30 dagene, og 

 

   ii) der det ikke har vært tilfeller/utbrudd av munn- og klovsyke i de siste 60 dagene, og heller ikke i 

driftsenheter som ligger innenfor en radius på 25 km fra dem i de siste 30 dagene, og 

   b)  som 

   i) ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti, 

   ii) har vært holdt på opprinnelsesenheten i minst 40 dager før avsendelsen, og som er blitt 

transportert direkte til slakteriet uten kontakt med andre dyr som ikke oppfyller de samme 

helsekravene, 

   iii) har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har vist noe 

tegn på sykdommene som er nevnt ovenfor og som dyrene er mottakelige for, og 

  iv) som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i Unionens regelverk, og som oppfyller krav som minst tilsvarer dem 

som er fastsatt i kapittel II og III i rådsforordning (EF) nr. 1099/2009.] 

 (2) eller  [a)  er fanget og felt i naturen i et område: 

  i) der det i en radius på 25 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av noen av følgende sykdommer som 

dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle disease eller sterkt 

sykdomsframkallende aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk 

svinepest i de siste 40 dagene, og 

  ii) som ligger over 20 km fra grensen til et annet område i en stat eller en del av en stat, som på disse 

datoene ikke er godkjent til å eksportere dette materialet til Den europeiske union, og 

  b)  som innen 12 timer etter fellingen ble transportert for kjøling enten til en innsamlingssentral og 

umiddelbart deretter til et viltbehandlingsanlegg, eller direkte til et viltbehandlingsanlegg,] 

II.1.4 er blitt framstilt på en virksomhet der det innenfor en radius på 10 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av sykdommene 

nevnt i nr. II.1.3 som dyrene er mottakelige for, i de siste 30 dagene, eller dersom det har vært et sykdomstilfelle, 

tilberedning av råstoff for eksport til Den europeiske union er blitt godkjent først etter at alt kjøtt er fjernet, og 

virksomheten er fullstendig rengjort og desinfisert under tilsyn av en offentlig veterinær, 

 II.1.5 er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt ovenfor, og 

de er blitt håndtert for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

 II.1.6. er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer, og i offisielt forseglede containere som er merket med en etikett med 

teksten «RÅSTOFF BARE TIL FRAMSTILLING AV FÔR TIL KJÆLEDYR» og med navn og adresse til 

bestemmelsesvirksomheten i EU, 

 II.1.7 består utelukkende av følgende animalske biprodukter: 

  (2) enten  [- skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, skrotter og deler av felte dyr 

som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke 

er beregnet på konsum,] 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 (2) og/eller [- skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en undersøkelse før slakting, eller kropper og følgende deler av vilt som er 

felt med sikte på konsum i samsvar med Unionens lovgivning: 

   i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

   ii) fjørfehoder, 

   iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

 

   iv) grisebuster, 

   v) fjør,] 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra produksjonen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

  (2) og/eller [- produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [- vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [- animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

  (2) og/eller [- følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr 

via det aktuelle materialet: 

   i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

  ii) følgende materiale fra landdyr: 

     biprodukter fra klekkerier, 

 egg, 

 biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

  iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 (2) og/eller [- animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er 

sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

 (2) og/eller [- materiale fra dyr som er behandlet med bestemte stoffer som er forbudt i henhold til direktiv 96/22/EF, 

men der materialet kan importeres i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009,] 

II.1.8. de er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget, eller er blitt konservert i samsvar med Unionens regelverk for å unngå at de 

forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres til mottaksanlegget, 

 II.1.9. når det gjelder råstoff til framstilling av fôr til kjæledyr, som kommer fra dyr behandlet med bestemte stoffer som er 

forbudt i samsvar med direktiv 96/22/EF, der import er tillatt i samsvar med artikkel 35 bokstav a) ii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009: 

  a) er blitt merket i tredjestaten før de innføres til Unionens territorium, med et kryss av trekull eller aktivkull i flytende 

form på alle yttersider av hver fryste blokk, eller, når råstoffene transporteres på paller som ikke er delt opp i egne 

forsendelser under transport til mottaksanlegget for framstilling av fôr til kjæledyr, på alle yttersidene på pallen, på en 

slik måte at markeringene dekker minst 70 % av den fryste blokkens diagonale lengde, og er minst 10 cm bred, 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 b)  når det gjelder materiale som ikke er fryst, er blitt merket i tredjestaten før de innføres til Unionens territorium, 

med trekull i flytende form som sprøytes på, eller med trekullpulver som påføres slik at trekullet er klart synlig på 

materialet, og 

 c)  når de animalske biproduktene består av råstoffer som er blitt behandlet som nevnt ovenfor, og andre 

ubehandlede råstoffer, skal alle råstoffene være merket som fastsatt i bokstav a) og b) ovenfor. 

(2) (4) [II.2. Særlige krav 

(2) (5) II.2.1. Biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som er blitt holdt på området nevnt i nr. II.1.2, der det regelmessig 

utføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos storfe. 

 

(2) (6) II.2.2. Biproduktene i denne forsendelsen består utelukkende av animalske biprodukter fra renskåret slakteavfall fra tamme 

drøvtyggere, som er modnet ved en omgivelsestemperatur på over +2 °C i minst tre timer, eller i minst 24 timer når 

det gjelder tyggemuskler fra storfe og utbeinet kjøtt fra husdyr.] 

II.3. 

  (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(7) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra 

storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving ved 

innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av 

sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

  (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer eller geiter enn de 

som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning 

truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller 

region med ubetydelig BSE-risiko.] 

 II.4. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

  (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene stammer 

fra, siden fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er 

innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste tre årene har 

oppfylt følgende krav: 

  i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

  ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg 

I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

 iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

 (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(8), har de sauene og geitene som disse produktene stammer 

fra, siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er 

innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har 

oppfylt følgende krav: 

 i) Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

  ii) Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg 

I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

  iii) Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 
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 STAT Animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr 

 

II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

Merknader  

 

Del I  

 Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom attesten gjelder varer i transitt. Produkter i 

transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11.91 eller 05.11.99. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

  Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

  Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om attesten gjelder transitt eller import. 

 Rubrikk I.28: Produksjonsanlegg: Angi veterinært godkjenningsnummer for den godkjente virksomheten. 

Del II  

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(1c) Eksportstatens navn og ISO-kode som fastsatt i: 

 del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 

 vedlegget til forordning (EF) nr. 798/2008 og 

 vedlegget til forordning (EF) nr. 119/2009. 

I tillegg skal ISO-koden for områder og deler av tredjestater nevnt i forordningene nevnt i denne fotnote (når det er relevant 

for de mottakelige artene) angis. 

(1d) Bare for stater som Den europeiske union kan importere viltkjøtt til konsum av de samme dyrearter fra. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Unntatt ubehandlet blod, rå melk, huder og skinn, hover/klover og horn, grisebuster og fjør (se de relevante særlige 

importsertifikatene for disse produktene). 

 (4) Tilleggsgarantier som skal gis når materiale av tamme drøvtyggere har opprinnelse i et område i en søramerikansk eller 

sørafrikansk stat eller deler av en slik stat, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere til 

konsum til Den europeiske union. Hele tyggemuskelen fra storfe, oppdelt i samsvar med del B(1) kapittel I avsnitt IV i vedlegg 

I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206), er også tillatt. 

 (5) Bare for visse søramerikanske stater. 

 (6) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske stater. 

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

 (8) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 
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 STAT Animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr 

 

II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne attesten er utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel:» 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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3)  Kapittel 8 skal lyde: 

«KAPITTEL 8 

Hygienesertifikat 

For animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor fôrkjeden eller som vareprøver (2), beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom(2) Den europeiske union 

STAT Veterinærattest ved import til EU 

D
e
l 

I:
 O
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I.1. Avsender 

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  

I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

I.28. Identifikasjon av varene  

Art (vitenskapelig 

navn) 

Varenes art Virksomhetens godkjenningsnummer 

Produksjonsanlegg 

Antall kolli Nettovekt Partinummer 
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STAT Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor fôrkjeden eller som vareprøver(2) 
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II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b), særlig vedlegg XIV kapittel II, og attesterer at de 

animalske biproduktene beskrevet ovenfor: 

(2)II.1. er vareprøver som består av animalske biprodukter beregnet på særlige undersøkelser eller analyser, som nevnt i 

definisjon nr. 39 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011, og som er merket med en etikett med teksten 

«VAREPRØVE, IKKE BEREGNET PÅ KONSUM», eller 

(2)II.2. oppfyller hygienekravene nedenfor, 

II.2.1. er 

 (2) enten  [a)  framstilt av materialer som er importert fra en tredjestat, et område eller en del av en tredjestat:  .....  (3) 

som er godkjent for eksport av ferskt kjøtt fra denne art til EU,] 

  (2) og/eller [b)  framstilt i eksportstaten, et område eller en del av eksportstaten:  .................................  (3) fra dyr som  

enten 

   i) har vært holdt på dette området eller i en region som kan eksportere ferskt kjøtt fra denne art til 

EU, siden fødselen eller i minst tre måneder før slakting, og/eller 

   ii) er felt i naturen på dette området(4),] 

  (2) og/eller [c)  er framstilt av egg, melk, gnagere, haredyr, vanndyr, virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i 

vann,] 

 II.2.2. (2) når det gjelder annet materiale enn materiale fra egg, melk, gnagere, haredyr, vanndyr, virvelløse landdyr eller 

virvelløse dyr som lever i vann, kommer fra dyr som 

  (2) enten [a)  kommer fra driftsenheter: 

   i) der det for følgende sykdommer som dyrene er mottakelige for, ikke har vært tilfeller/utbrudd av 

kvegpest, smittsomt blæreutslett hos gris, Newcastle disease eller sterkt sykdomsframkallende 

aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk svinepest i de siste 40 

dagene, og heller ikke i driftsenheter som ligger innenfor en radius på 10 km fra dem i de siste 30 

dagene, og 

   ii) der det ikke har vært tilfeller/utbrudd av munn- og klovsyke i de siste 60 dagene, og heller ikke i 

driftsenheter som ligger innenfor en radius på 25 km fra dem i de siste 30 dagene, og 

   b)  som 

  i) ikke er blitt avlivet for å utrydde en epizooti, 

  ii) har vært holdt på opprinnelsesenheten i minst 40 dager før avsendelsen, og som er blitt 

transportert direkte til slakteriet uten kontakt med andre dyr som ikke oppfyller de samme 

helsekravene, 

  iii) har gjennomgått en kontroll ante mortem på slakteriet 24 timer før slakting, og ikke har vist noe 

tegn på sykdommene som er nevnt ovenfor og som dyrene er mottakelige for, og 

  iv) som før eller under slaktingen eller avlivingen er blitt behandlet på slakteriet i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i Unionens regelverk, og som oppfyller krav som minst tilsvarer dem 

som er fastsatt i kapittel II og III i rådsforordning (EF) nr. 1099/2009.] 

 (2) eller [a)  er fanget og felt i naturen i et område: 

  i) der det i en radius på 25 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av noen av følgende sykdommer som 

dyrene er mottakelige for: munn- og klovsyke, kvegpest, Newcastle disease eller sterkt sykdoms-

framkallende aviær influensa i de siste 30 dagene, eller av klassisk eller afrikansk svinepest i de 

siste 40 dagene, og 

   ii) som ligger over 20 km fra grensen til et annet område i en stat eller en del av en stat, som på disse 

datoene ikke er godkjent til å eksportere dette materialet til Den europeiske union, og  

   b)  som innen 12 timer etter fellingen ble transportert for kjøling enten til en innsamlingssentral og 

umiddelbart deretter til et viltbehandlingsanlegg, eller direkte til et viltbehandlingsanlegg,] 
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STAT 

Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

 II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 II.2.3. (2) når det gjelder annet materiale enn materiale fra viltfanget fisk eller virvelløse dyr, er framstilt på en virksomhet der 

det innenfor en radius på 10 km ikke har vært tilfeller/utbrudd av sykdommene som er nevnt i nr. II.2.2. og som dyrene 

er mottakelige for, i de siste 30 dagene, eller dersom det har vært et sykdomstilfelle, tilberedning av råstoff for eksport 

til Den europeiske union er blitt godkjent først etter at alt kjøtt er fjernet og virksomheten er fullstendig rengjort og 

desinfisert under tilsyn av en offentlig veterinær, 

II.2.4. er blitt framstilt og tilberedt uten kontakt med annet materiale som ikke oppfyller vilkårene som er fastsatt ovenfor, og 

de er blitt håndtert for å unngå kontaminering med sykdomsframkallende stoffer, 

II.2.5. er pakket i ny emballasje for å unngå lekkasjer eller i emballasje som er rengjort og desinfisert før bruk, og når det 

gjelder forsendelser som sendes på andre måter enn gjennom pakkepost, i containere som er forseglet av 

vedkommende myndighet og merket med en etikett med teksten «ANIMALSKE BIPRODUKTER BARE TIL 

FRAMSTILLING AV AVLEDEDE PRODUKTER TIL BRUK UTENFOR FÔRKJEDEN» og med navn og adresse til 

bestemmelsesvirksomheten i EU, 

II.2.6. består utelukkende av følgende animalske biprodukter: 

 (2) enten  [-  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, 

og som i samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner 

ikke er beregnet på konsum,] 

 (2) og/eller [-  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting 

med sikte på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt 

med sikte på konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

i)  skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens 

regelverk, men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

ii)  fjørfehoder, 

iii)  huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder 

falanger og karpal- og metakarpalben, tarsal- og metatarsalben, 

iv)  grisebuster, 

v)  fjør, 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra fjørfe og haredyr som er slaktet på driftsenheten som nevnt i artikkel 1 nr. 3 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 853/2004, og som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr,] 

 (2) og/eller [-  blod fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller 

dyr, fra andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til 

konsum som følge av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, 

fettgrever og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 

 (2) og/eller [-  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av 

produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller 

dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder animalske 

biprodukter eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle 

grunner eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke 

innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

  (2) og/eller [-  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste 

tegn på sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan 

overføres til mennesker eller dyr,] 

  (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra vanndyr fra virksomheter eller anlegg som framstiller produkter til konsum,] 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/407 

 

STAT 

Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

II.  Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 (2) og/eller [-  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr gjennom dette materialet: 

i)  skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

ii)  følgende materiale fra landdyr: 

  biprodukter fra klekkerier, 

  egg, 

  biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

iii)  daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

 (2) og/eller [-  animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter 

som er sykdomsframkallende for dyr eller mennesker,] 

 (2) og/eller [-  dyr og deler av dyr som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori  

1-materiale som nevnt i artikkel 8 bokstav a) iii), iv) og v) i forordning (EF) nr. 1069/2009 og 

kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i nevnte forordning,] 

 (2) og/eller [-  pels fra døde dyr som ikke viste kliniske tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker 

eller dyr via det aktuelle produktet,] 

II.2.7. de er blitt dypfryst på opprinnelsesanlegget, eller er blitt konservert i samsvar med Unionens regelverk for å unngå 

at de forderves i tidsrommet fra de sendes til de leveres til mottaksanlegget. 

(2) (5) [II.2.8. Særlige krav  

(2) (6) II.2.8.1. Biproduktene i denne forsendelsen kommer fra dyr som kommer fra området nevnt i nr. (II.2.1) der det regelmessig 

utføres vaksinasjonsprogrammer under offentlig kontroll mot munn- og klovsyke hos storfe. 

(2) (7) II.2.8.2. Biproduktene i denne forsendelsen består av animalske biprodukter fra slakteavfall eller utbeinet kjøtt.] 

II.2.9.   

 (2) enten [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av spesifisert risikomateriale som definert i vedlegg V 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(8) eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein 

fra storfe, sauer eller geiter, og dyrene som produktet er framstilt av, er ikke slaktet etter bedøving 

ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved 

ødeleggelse av sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen,] 

 (2) eller [produktet inneholder ikke og er ikke framstilt av andre materialer fra storfe, sauer eller geiter enn 

de som kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en 

beslutning truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en 

stat eller region med ubetydelig BSE-risiko.] 

II.2.10. Med hensyn til TSE gjelder i tillegg følgende: 

 (2) enten [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere og inneholder 

melk eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, har de sauene og geitene som disse produktene 

stammer fra, siden fødselen eller i de siste tre årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der 

det ikke er innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste 

tre årene har oppfylt følgende krav: 

i)  Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

ii)  Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt 

bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

iii)  Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten 

bare dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 
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 STAT Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

 

II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

 (2) eller [når det gjelder animalske biprodukter som er beregnet på fôring av drøvtyggere, som inneholder melk 

eller melkeprodukter fra sauer eller geiter, og som er bestemt til en medlemsstat oppført i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 546/2006(9), har de sauene og geitene som disse produktene stammer 

fra, siden fødselen eller i de siste sju årene, uten avbrudd vært holdt på en driftsenhet der det ikke er 

innført noen forflytningsrestriksjoner på grunn av mistanke om TSE, og som i de siste sju årene har 

oppfylt følgende krav: 

  i)  Det er blitt foretatt regelmessig offentlig veterinærkontroll på driftsenheten. 

ii)  Det er ikke diagnostisert noe tilfelle av klassisk skrapesyke som definert i nr. 2 bokstav g) i vedlegg 

I til forordning (EF) nr. 999/2001, eller, dersom et tilfelle av klassisk skrapesyke er blitt bekreftet: 

  har alle dyr der klassisk skrapesyke er bekreftet, blitt avlivet og destruert, og 

  alle geiter og sauer på driftsenheten har blitt avlivet og destruert, unntatt avlsværer med 

genotypen ARR/ARR og avlssøyer med minst ett ARR-allel og ikke noe VRQ-allel. 

iii)  Sauer og geiter, med unntak av sauer med priongenotypen ARR/ARR, innføres i driftsenheten bare 

dersom de kommer fra en driftsenhet som oppfyller kravene i i) og ii).] 

Merknader  

 

Del I:  

 Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

attesten gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom attesten gjelder varer som skal importeres. 

  Rubrikk I.11: Når det gjelder forsendelser for særlige undersøkelser eller analyser: angi bare navn og adresse til 

virksomheten. 

  Rubrikk I.11 og I.12: Godkjenningsnummer: virksomhetens eller anleggets registreringsnummer som er tildelt av 

vedkommende myndighet. 

  Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: denne rubrikken skal fylles ut: 

  produkter for framstilling av avledede produkter for bruk utenfor fôrkjeden: bare dersom attesten gjelder varer i transitt. 

Produkter i transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

  Produkter til særlige teknologiske undersøkelser eller analyser: dersom det er relevant, det anlegget i EU som 

vedkommende myndighet har angitt i godkjenningen. 

  Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn eller container og lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip). Ved lossing 

og omlasting skal avsenderen underrette grensekontrollstasjonen på innførselsstedet i EU. 

  Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 05.11.91, 05.11.99 eller 30.01. 

  Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

 Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

 Rubrikk I.25: Med hensyn til attesten, «teknisk bruk» omfatter bruk som vareprøve. 

 Rubrikk I.26 og I.27: Unntatt for vareprøver, som ikke sendes i transitt, fyll ut i henhold til om attesten gjelder transitt eller 

import. 

 Rubrikk I.28: 

 Produkter for framstilling av avledede produkter som skal brukes utenfor fôrkjeden: Produksjonsanlegg: Angi veterinært 

godkjenningsnummer for den godkjente virksomheten. 

 Produkter til særlige teknologiske undersøkelser eller analyser: dersom det er relevant, det anlegget i EU som 

vedkommende myndighet har angitt i godkjenningen. 

 Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Mammalia - Ruminantia, Pesca, Mollusca, Crustacea, Invertebrata. 
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 STAT Animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor 

fôrkjeden eller som vareprøver(2) 

 

II. Opplysninger om helse II.a. Attestens referansenummer II.b. 

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Eksportstatens navn og ISO-kode som fastsatt i: 

 del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, 

 vedlegget til forordning (EF) nr. 798/2008 og 

 vedlegget til forordning (EF) nr. 119/2009. 

I tillegg skal ISO-koden for områder og deler av tredjestater nevnt i forordningene nevnt i denne fotnote (når det er relevant 

for de mottakelige artene) angis. 

(4) Bare for stater som Den europeiske union kan importere viltkjøtt til konsum av de samme dyrearter fra. 

 (5) Tilleggsgarantier som skal gis når materiale av tamme drøvtyggere har opprinnelse i et område i en søramerikansk eller 

sørafrikansk stat eller deler av en slik stat, som kan eksportere bare modnet og utbeinet ferskt kjøtt fra tamme drøvtyggere til 

konsum til Den europeiske union. Hele tyggemuskelen fra storfe, oppdelt i samsvar med del B(1) kapittel I avsnitt IV i vedlegg 

I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004, er også tillatt. 

 (6) Bare for visse søramerikanske stater. 

 (7) Bare for visse søramerikanske og sørafrikanske stater. 

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

 (9) EUT L 94 av 1.4.2006, s. 28. 

  Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

  Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne attesten er utelukkende til veterinære 

formål og skal følge forsendelsen til den når grensekontrollstasjonen. 

 Offentlig veterinær eller offentlig inspektør  

  Navn (med blokkbokstaver): 

Dato: 

Stempel:» 

Kvalifikasjon og tittel: 

Underskrift: 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/9 

av 6. januar 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 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(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til tiltredelsesakten for Kroatia, særlig artikkel 50, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter)(1), særlig artikkel 15 nr. 1 bokstav b), c), d) og g), 

artikkel 18 nr. 3 bokstav b) i), artikkel 19 nr. 4 bokstav c), artikkel 20 nr. 11, artikkel 21 nr. 6 bokstav d), artikkel 23 nr. 3, 

artikkel 27 bokstav c), artikkel 31 nr. 2, artikkel 40 bokstav f), artikkel 41 nr. 3 og artikkel 42 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 er det fastsatt hygieneregler og dyrehelseregler for animalske biprodukter og 

avledede produkter for å forebygge og minimere risikoene slike produkter kan innebære for menneskers og dyrs helse. 

Den fastsetter også et sluttpunkt i produksjonskjeden for visse avledede produkter, der de ikke lenger skal være omfattet 

av kravene i nevnte forordning. 

2) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2) er det fastsatt gjennomføringsbestemmelser for forordning (EF) 

nr. 1069/2009, herunder bestemmelser om godkjenning av alternative metoder for bruk eller disponering av animalske 

biprodukter eller avledede produkter samt kravene for å bringe organisk gjødsel og visse andre animalske biprodukter i 

omsetning. 

3) I samsvar med artikkel 19 nr. 1 d) i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan medlemsstatene tillate innsamling, transport og 

disponering av kategori 3-materiale som nevnt i artikkel 10 bokstav f) i nevnte forordning, på andre måter som er 

fastsatt i kapittel IV i vedlegg VI i forordning (EU) nr. 142/2011. I samsvar med artikkel 36 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 142/2011 ble denne muligheten begrenset til overgangsperioden som utløper 31. desember 2014. Visse medlems-

stater tillater innsamling, transport og disponering av små mengder av tidligere næringsmidler opptil 20 kg per uke på 

andre måter som er fastsatt i kapittel IV i vedlegg VI i forordning (EU) nr. 142/2011. 

4) Ettersom det ikke er rapportert om negative følger for dyrs helse, og med tanke på at disponering i samsvar med artikkel 

14 i forordning (EF) nr. 1069/2009 i enkelte tilfelle vil være uforholdsmessig tyngende sammenlignet med disponering 

lokalt, synes det berettiget å la overgangsunntaket bli et permanent alternativ under forutsetning av at slik disponering 

ikke forårsaker en uakseptabel helserisiko. Artikkel 15 i forordning (EU) nr. 142/2011 om særlige regler for 

anvendelsen av artikkel 19 nr. 1 bokstav a), b), c), e) og f) i forordning (EF) nr. 1069/2009, bør derfor utfylles med en 

henvisning til tiltakene fastsatt i kapittel IV i vedlegg VI i forordning (EU) nr. 142/2011, som også bør endres. Etter 

samråd med medlemsstatene og berørte organisasjoner skal medlemsstatenes mulighet til å øke mengden opptil 50 kg 

per uke bortfalle når overgangsunntaket blir et permanent alternativ. I tillegg bør artikkel 36 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 142/2011 utgå.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 200/2015 av 25. september 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 8. 

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

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

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

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

til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1). 
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5) Ettersom det er liten risiko for at produksjonsdyr kommer i kontakt med organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som 

håndteres av visse driftsansvarlige og brukere, særlig når aktiviteten skjer utenfor næringsmiddel- og fôrkjeden, bør 

vedkommende myndighet tillates å unnta disse driftsansvarlige og brukere fra kravet om registrering i henhold til 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1069/2009. Disse driftsansvarlige og brukere bør føres opp på listen over drifts-

ansvarlige som er fritatt fra meldeplikten til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 20 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 142/2011. Artikkel 20 nr. 4 i forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

6) Det er ingen risiko for at vekstmedier, herunder pottejord, med lavt innhold av animalske biprodukter eller avledede 

produkter emballert for bruk av sluttforbrukeren, skal bli brukt som fôr til produksjonsdyr. Dersom innholdet av 

avledede produkter av kategori 2- eller kategori 3-materiale i vekstmedier, herunder pottejord, begrenses til under 5 % i 

volum, minskes risikoen for at de blir brukt som fôr til produksjonsdyr, ettersom en høy andel jord og annet materiale 

gjør slike produkter lite appetittlig for produksjonsdyr. Bearbeidet husdyrgjødsel kan brukes i produksjonen av 

vekstmedier. Bearbeidet husdyrgjødsel skal imidlertid ikke være den eneste bestanddelen i vekstmediet. Det bør ikke 

utgjøre mer enn 50 % i volum av vekstmediet. Bearbeidet husdyrgjødsel skal ikke brukes i produksjonen av vekstmedier 

dersom opprinnelsesstedet er omfattet av et forbud grunnet mistanke om eller bekreftet utbrudd av en alvorlig smittsom 

sykdom som rammer produksjonsdyr. Slike produkter kan derfor fritas fra veterinærkontroll i forbindelse med at de 

bringes i omsetning, bortsett fra ved import. Artikkel 22 nr. 2 i forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

7) Definisjonene av «halvfabrikat» og «vareprøver» i henholdsvis nr. 35 og 39 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 

bør tydeliggjøres for å unngå uberettigete handelshindringer. Definisjonen av «halvfabrikat» omfatter også anvendel-

sesformål. Det er berettiget å utvide nåværende definisjon med andre mulige bruksområder i kosmetikkindustrien. 

Avledede produkter som oppfyller kravene i rådsdirektiv 76/768/EØF(1) kan i henhold til artikkel 5 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1069/2009 angis som sluttpunktet i produksjonskjeden. Det er videre nødvendig å tydeliggjøre at fôr til 

kjæledyr kan innføres til EU som vareprøve til fôringsforsøk, eller for testing av maskiner eller utstyr. Definisjonene av 

«halvfabrikat» og «vareprøver» i nr. 35 og 39 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

8) Selv om dyr av hestefamilien i henhold til artikkel 3 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1069/2009 regnes som produksjonsdyr, 

har visse individuelle dyr et spesielt nært forhold til sin dyreholder. Det er derfor berettiget å fastsette muligheten for å 

kremere døde dyr av hestefamilien i forbrenningsanlegg godkjent av vedkommende myndighet for dette formål under 

den forutsetning at dyret kommer fra en driftsenhet som ikke er omfattet av et forbud grunnet meldepliktige sykdommer. 

Ved rådsdirektiv 2009/156/EF(2) fastsettes krav til dyrehelse ved blant annet forflytning av dyr av hestefamilien, 

herunder vilkår for identifisering av slike dyr. Bare døde dyr av hestefamilien som oppfyller kravene i nevnte direktiv, 

kan kremeres individuelt i forbrenningsanlegg med lav kapasitet. Vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011 bør 

derfor endres. 

9) Ved artikkel 13 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1069/2009 blir det fastsatt at animalske biprodukter fra vanndyr av 

kategori 2-materiale kan ensileres, komposteres eller omdannes til biogass. Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet («EFSA») publiserte en vitenskapelig uttalelse om vurderingen av en ny bearbeidingsmetode for 

animalske biprodukter av kategori 2-materiale fra fisk(3). Ifølge EFSAs uttalelse er risikoen fra kategori 2-materiale fra 

fisk tilstrekkelig redusert ved bearbeidingsmetoden, og avledede produkter kan derfor brukes i framstillingen av 

organisk gjødsel, komposteres, omdannes til biogass eller brukes i framstillingen av fôr til pelsdyr eller andre dyr som 

ikke er beregnet på konsum. EFSAs uttalelse slår fast at det ikke er en økt risiko dersom bearbeidingsmetoden også blir 

brukt i framstillingen av biprodukter av kategori 3-materiale fra vanndyr. Kategori 3-materiale fra vanndyr kan derfor 

brukes for de formål som er oppført i artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

10) Som en følge av det positive utfallet av EFSAs risikoanalyse bør ensilering av fiskemateriale føyes til listen over 

alternative metoder for bearbeiding i kapittel IV i vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011. Vedlegg IV til 

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

  

(1) Rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (EFT L 262 av 

27.9.1976, s. 169). 

(2) 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 (kodifisert utgave) (EUT L 192 av 23.7.2010, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2011; 9(9):2389 (11 s.). 
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11) Råtnerester og kompost av animalsk opprinnelse kan i praksis blandes med materialer som ikke er av animalsk 

opprinnelse. Driftsansvarlige bør vite hvilke regler som får anvendelse for disponering av slike råtnerester og kompost. 

Det er i tillegg nødvendig å tydeliggjøre i hvilke tilfeller kompost og råtnerester fra kjøkken- og matavfall kan 

disponeres på en godkjent fyllplass. Kapittel III i vedlegg V til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

12) Kroatia oversendte en liste over arter av ville åtselfugler som bør omfattes av unntaket som gjelder særlige fôrings-

formål fastsatt i artikkel 18 i forordning (EF) nr. 1069/2009. Listen over arter av ville åtselfugler i vedlegg VI til 

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

13) EFSA vurderte risikoen ved inneslutting av kompost og etterfølgende forbrenning av selvdøde svin(1) og konkluderte 

med at inneslutting av kompost som nevnt i de alternative parametrene fastsatt i kapittel III avsnitt 2 i vedlegg V til 

forordning (EU) nr. 142/2011, ikke er tilstrekkelig behandling for sikker disponering av kategori 2-materiale og derfor 

ikke kan beskrives som en alternativ bearbeidingsmetode i kapittel IV i vedlegg IV til nevnte forordning. Som en følge 

av EFSAs ovennevnte vurdering, bør «den aerobe modningen og oppbevaring av selvdøde svin med etterfølgende 

forbrenning eller samforbrenning» anses som en særskilt innesluttingsmetode for oppbevaring av animalske biprodukter 

i påvente av etterfølgende disponering i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009. For å skille denne metoden fra de 

godkjente metodene for kompostering, og for å unngå den påkrevde framgangsmåten for godkjenning av komposte-

ringsanlegg fastsatt i vedlegg V til forordning (EU) nr. 142/2011, er det hensiktsmessig å omfatte denne metoden i et 

nytt kapittel i vedlegg IX til nevnte forordning sammen med metoden «hydrolyse med etterfølgende disponering» som 

for tiden er nevnt i kapittel IV avsnitt II bokstav H i vedlegg IV, og som er basert på de samme prinsippene. 

Henvisningen til vedlegg IV i kapittel II avsnitt 11 i vedlegg XVI bør derfor tilpasses. Vedlegg IV, IX og XVI til 

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

14) Det stilles særskilte krav til smeltet fett av kategori 3-materiale i kapittel II avsnitt 3 i vedlegg X til forordning (EU) 

nr. 142/2011. Det er imidlertid ingen dyrehelsemessige årsaker til å forby bearbeiding av kategori 3-materiale fra 

vanndyr og animalske biprodukter fra vanndyr som nevnt i artikkel 10 bokstav i) og j) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

sammen med animalske biprodukter av kategori 3-materiale fra landdyr til blandet smeltet fett. Det bør derfor være 

mulig å bruke kategori 3-materiale fra vanndyr og animalske biprodukter fra vanndyr som nevnt i artikkel 10 bokstav i) 

og j) i forordning (EF) nr. 1069/2009, til å framstille smeltet fett. Kapittel II avsnitt 3, bokstav A nr. 1 i vedlegg X til 

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

15) Kravene til varmebehandling av slam fra sentrifugering eller separering som senere kan brukes som eller i framstillingen 

av organisk gjødsel og bringes i omsetning, er fastsatt i kapittel II avsnitt 4 del III i vedlegg X til forordning (EU) 

nr. 142/2011. En unntagelse bør innføres slik at vedkommende myndighet kan godkjenne alternative parametrer for 

varmebehandlingen av slam fra sentrifugering eller separering beregnet for bruk innenfor medlemsstaten, under 

forutsetning av at driftsansvarlige kan vise at varmebehandling utført i henhold til alternative parametrer, garanterer 

minst samme risikoreduksjon som behandling utført i henhold til de allerede fastsatte parametrene som gjelder for 

omsetning. Kapittel II avsnitt 4 del II i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

16) Halvfabrikat kan brukes blant annet til framstilling av laboratoriereagenser eller in-vitro-diagnostikk for dyreformål. 

Etter kontroll på grensekontrollstasjonen i samsvar med artikkel 4 i rådsdirektiv 97/78/EF(2), skal produktet 

transporteres direkte til den registrerte virksomheten eller mottaksanlegget. For å tydeliggjøre kravene til import av 

halvfabrikater bør vedlegg XII til forordning (EU) nr. 142/2011 endres. 

17) Blodprodukter beregnet på framstilling av fôr til produksjonsdyr, herunder spraytørket blod og plasma fra svin, må være 

framstilt i samsvar med kapittel II avsnitt 2 i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011. I henhold til bokstav B i 

nevnte avsnitt skal blodprodukter bearbeides med en av bearbeidingsmetodene 1–5 eller 7 som fastsatt i kapittel III i 

vedlegg IV til nevnte forordning, eller en annen metode som sikrer at blodproduktene oppfyller de mikrobiologiske 

kravene for avledede produkter fastsatt i kapittel I i vedlegg X til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011. Ved 

forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes også, særlig i kapittel I avsnitt 1 tabell 1 kolonne 6 rad 2 i vedlegg XIV, at 

blodprodukter ikke beregnet på konsum, som kan brukes som fôrmidler, skal ledsages av et hygienesertifikat i samsvar 

med malen i kapittel 4 B i vedlegg XV, når de er beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Unionen.  

  

(1) EFSA Journal 2012; 10(2):2559 (11 s.). 

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

innføres til Fellesskapet fra tredjestater (EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9). 
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18) Epidemisk diaré hos svin, herunder infeksjon med viruset for epidemisk diaré hos svin (Porcine Epidemic Diarrhea 

virus, PEDv) og delta-coronavirus hos svin (Swine Delta Coronavirus, SDCv), er rapportert i Asia, Nord-Amerika, 

Karibia og Mellom- og Sør-Amerika. SDCv er aldri blitt påvist i Unionen. Feil varmebehandling eller kontaminering 

etter varmebehandling av spraytørket blod og blodplasma fra svin, som er tradisjonelle bestanddeler i smågrisfôr, 

mistenkes å føre til spredning av viruset. 

19) Kommisjonen vedtok på eget initiativ kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 483/2014(1) som midlertidig 

vernetiltak med tanke på sikkerheten ved spraytørket blod og blodplasma fra svin beregnet på framstilling av fôr til svin. 

Ettersom risikoen for dyrehelsen fortsatt vil være der, er det nødvendig å gjennomgå kravene til import av spraytørket 

blod og blodplasma fra svin beregnet på framstilling av fôr til svin og å gjøre de midlertidige tiltakene til permanente 

krav. 

20) Vitenskapelige observasjoner tyder på at coronavirus hos svin inaktiveres i svineavføring dersom dette varmes opp til og 

holdes ved 71 °C i 10 minutter, eller oppbevares ved en romtemperatur på 20 °C i 7 dager. Viruset overlevde ikke i 

forsøk med infisert tørrfôr som ble oppbevart ved 24 °C i mer enn to uker. I Unionen og i tredjestater brukes det 

vanligvis en kjernetemperatur på 80 °C ved spraytørking av blod og blodplasma. 

21) På grunnlag av de tilgjengelige opplysninger bør det kreves at spraytørket blod og blodplasma fra svin som innføres fra 

tredjestater, og som er beregnet på fôring av svin, har gjennomgått en behandling ved høy temperatur med etterfølgende 

oppbevaring ved romtemperatur i en viss tid for å redusere risikoen for kontaminering etter behandlingen. 

22) Import av bein og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter (unntatt hornmel) og hover og hovprodukter 

(unntatt hovmel) beregnet for andre formål enn fôrmidler, organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler bør også tillates 

dersom dette materiale transporteres med fly og forutsatt at de oppfyller kravene i artikkel 41 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. Vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

23) Som en følge av endringene av definisjonen av «halvfabrikat» og tilleggskravene ved import av blodprodukter bør 

modellen for erklæringen som brukes ved import av halvfabrikater fra tredjestater og modellen for helsesertifikat for 

import av blodprodukter beregnet for fôrmidler, derfor endres. Kapittel 4 bokstav B) og kapittel 20 i vedlegg XV til 

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

24) For å unngå handelsforstyrrelser bør det fastsettes en overgangsperiode der import av halvfabrikater omfattet av 

bestemmelsene i forordning (EU) nr. 142/2011, som endret ved denne forordning, bør godkjennes av medlemsstatene i 

samsvar med de reglene som gjelder fram til denne forordning får anvendelse. 

25) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

1)  I artikkel 15 skal nytt nummer lyde: 

 «Som unntak fra artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan medlemsstatene tillate innsamling, transport og 

disponering av små mengder kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav f) i nevnte forordning, på måter nevnt i 

artikkel 19 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning, under forutsetning av at kravene til disponering på andre måter fastsatt i 

kapittel IV i vedlegg VI til denne forordning, overholdes.»  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 483/2014 av 8. mai 2014 om vernetiltak i forbindelse med diaré hos svin forårsaket av 

et delta-coronavirus med hensyn til krav til dyrehelse ved innførsel til Unionen av spraytørket blod og blodplasma fra svin beregnet på 

framstilling av fôr til produksjonssvin (EUT L 138 av 13.5.2014, s. 52). 
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2)  Artikkel 19 bokstav c) skal lyde: 

«c)  Kapittel III dersom de lagrer avledede produkter til visse formål som nevnt i artikkel 24 nr. 1 bokstav j) i nevnte 

forordning. 

d)  Kapittel V dersom de på driftsenheten oppbevarer animalske biprodukter for etterfølgende disponering som nevnt i 

artikkel 4 i nevnte forordning.» 

3)  I artikkel 20 nr. 4 gjøres følgende endringer: 

a)  bokstav d) skal lyde: 

«d) driftsansvarlige som benytter små mengder kategori 2- og 3-materiale nevnt i artikkel 9 og 10 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 eller avledete produkter, med henblikk på direkte levering til sluttbrukere innenfor regionen, på det 

lokale markedet eller til lokale detaljister, dersom vedkommende myndighet ikke anser dette for å utgjøre en risiko 

for spredning av alvorlige smittsomme sykdommer til mennesker eller dyr; dette ledd får ikke anvendelse dersom 

de nevnte materialene brukes som fôr til andre produksjonsdyr enn pelsdyr.» 

b)  ny bokstav e) og f) skal lyde: 

e)  brukere av organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler på områder der det ikke holdes produksjonsdyr. 

f)  driftsansvarlige som håndterer og distribuerer organisk gjødsel eller jordforbedringsmidler utelukkende i pakninger 

klare for detaljsalg, på høyst 50 kg for bruk utenfor fôr- og næringsmiddelkjeden.» 

4)  I artikkel 22 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Omsetning av følgende er ikke underlagt noen krav til dyrehelse: 

a)  guano fra ville sjøfugler, som er sanket i Unionen eller importert fra tredjestater, 

b)  salgsklare vekstmedier som ikke er importert, og med et innhold lavere enn: 

i)  5 % i volum av avledede produkter av kategori 3-materiale eller kategori 2-materiale med unntak fra bearbeidet 

husdyrgjødsel, 

ii)  50 % i volum av bearbeidet husdyrgjødsel.» 

5)  I artikkel 23 skal nr. 3 lyde: 

«3.  Driftsansvarlig eller eier av mottakende virksomhet eller anlegg for halvfabrikater eller dennes representant skal 

utelukkende bruke og/eller avsende halvfabrikatene for bruk i framstilling i samsvar med definisjonen av halvfabrikater i 

nr. 35 i vedlegg I.» 

6)  I artikkel 36 utgår nr. 3. 

7)  Vedlegg I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV og XVI endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

I en overgangsperiode fram til 27. september 2015 skal forsendelser av animalske biprodukter og avledede produkter som 

ledsages av en erklæring som er utfylt og undertegnet i samsvar med modellen fastsatt i kapittel 20 i vedlegg XV til forordning 

(EU) nr. 142/2011 i den utgaven som gjaldt før denne forordnings ikrafttredelsesdato, fortsatt godtas for import til Unionen, så 

sant erklæringene er utfylt og undertegnet før 27. juli 2015. 
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Artikkel 3 

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

Det får anvendelse fra 23. februar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 6. januar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV og XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 35 skal lyde: 

«35. «halvfabrikat» et avledet produkt 

a)  som er beregnet for bruk i framstillingen av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr for 

humanmedisinske og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr for in vitro-

diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter 

i)  som materiale i en framstillingsprosess eller i den endelige produksjonen av et ferdig produkt, 

ii)  i validering eller kontroll i en framstillingsprosess, eller  

iii)  i kvalitetskontrollen av det ferdige produktet. 

b)  som har kommet så langt i utformings-, omdannings- og framstillingsprosessen at materialet kan anses som et 

avledet produkt og anvendes, enten direkte eller som en bestanddel i et produkt, for formålene nevnt i 

bokstav a), 

c)  som imidlertid må behandles eller omdannes ytterligere, for eksempel blandes, overflatebehandles, settes 

sammen eller emballeres for å være egnet til å bringes i omsetning eller tas i bruk enten som legemiddel, 

veterinærpreparat, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål, aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr, medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, 

laboratoriereagens eller kosmetisk produkt.» 

b)  Nr. 39 skal lyde: 

«39. «vareprøver» animalske biprodukter eller avledede produkter beregnet på særlige undersøkelser eller analyser 

godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 17 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1069/2009 med sikte 

på gjennomføring av en produksjonsprosess herunder bearbeidingen av animalske biprodukter eller avledede 

produkter, utvikling av fôrvarer, fôr til kjæledyr eller avledede produkter, eller testing av maskiner eller utstyr.» 

c)  Nr. 58 skal lyde: 

«58. «bearbeidingsanlegg» anlegg eller innretninger for framstilling av animalske biprodukter som nevnt i artikkel 

24 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 1069/2009, der animalske biprodukter bearbeides i samsvar med vedlegg 

IV og/eller vedlegg X.» 

d)  Nytt nr. 59 skal lyde: 

«59. “vekstmedier” materiale, herunder pottejord, unntatt jord på stedet, som planter dyrkes i og som brukes 

uavhengig av jord på stedet.» 

2)  I vedlegg III skal kapittel III bokstav a) lyde: 

«a) de skal bare brukes til disponering av: 

i)  døde kjæledyr i henhold til artikkel 8 bokstav a) iii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

ii)  kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b), e) og f), kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 eller kategori  

3-materiale nevnt i artikkel 10 i nevnte forordning, og 

iii)  døde, individuelt identifiserte dyr av hestefamilien fra driftsenheter som ikke er underlagt helserestriksjoner i 

henhold til artikkel 4 nr. 5 eller artikkel 5 i direktiv 2009/156/EF, dersom godkjent av medlemsstaten.»  
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3)  I vedlegg IV kapittel IV gjøres følgende endringer: 

a)  I avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

i)  bokstav H utgår. 

ii)  Nytt punkt skal lyde: 

«K.  Ensilering av fiskemateriale 

1.  Utgangsmateriale 

Til denne prosessen skal bare følgende biprodukter fra vanndyr anvendes: 

a)  Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav f) i) og iii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

b)  Kategori 3-materialer. 

2.  Bearbeidingsmetode 

2.1.  Materiale som skal behandles, skal innsamles fra akvakulturanlegg og bearbeidingsanlegg for nærings-

midler daglig og uten unødvendige forsinkelser, kvernes eller hakkes, og deretter ensileres ved en  

pH-verdi på høyst 4, med maursyre eller annen organisk syre godkjent i samsvar med fôrvareregel-

verket. Fiskeensilasjen som er et resultat av dette, skal være en suspensjon av oppdelte vanndyr gjort 

flytende gjennom aktiviteten til endogene enzymer med tilstedeværelse av tilsatt syre. Proteinene fra 

vanndyr skal reduseres til mindre og oppløselige enheter ved hjelp av enzymene og syren for å unngå 

mikrobiell nedbrytning. Det ensilerte materiale transporteres til bearbeidingsanlegget. 

2.2.  Ved bearbeidingsanlegget skal det ensilerte materiale fra vanndyr ledes via rørledninger til lukkede 

lagringstanker. Inkubasjonstiden må være minst 24 timer ved en pH-verdi på høyst 4 før varmebehand-

lingen kan gjennomføres. Før varmebehandlingen skal ensilasjen fra vanndyr ha en pH-verdi på høyst 4 

og en partikkelstørrelse på mindre enn 10 mm etter filtrering eller oppløsning på anlegget. Under 

bearbeidingen skal den forvarmes til over 85 °C etterfulgt av inkubasjon i en isolert beholder for å 

oppnå 85 °C i alt fiskemateriale i 25 minutter. Bearbeidingen skal skje i en lukket produksjonslinje med 

tanker og rørledninger. 

2.3.  Før godkjenning kan gis skal driftsansvarliges permanente skriftlige framgangsmåte nevnt i artikkel 29 

nr. 1) til 3) i forordning (EF) nr. 1069/2009 vurderes av vedkommende myndighet.» 

b)  Avsnitt 3 nr. 2 bokstav d) skal lyde: 

d)  den kalkbehandlede blandingen av svine- og fjørfegjødsel kan spres på mark som bearbeidet husdyrgjødsel.» 

c)  I avsnitt 3 skal nytt nr. 2 bokstav e) lyde: 

«e)  Det avledede sluttproduktet fra ensilering av fiskemateriale kan 

i)  for kategori 2-materiale brukes til formål nevnt i artikkel 13 bokstav a) til d) og g) til i) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009 uten videre bearbeiding eller som fôr til dyr nevnt i artikkel 18 eller artikkel 36 bokstav a) ii) i 

nevnte forordning, eller 

ii)  for kategori 3-materiale brukes til formål nevnt i artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009.» 

4)  I vedlegg V kapittel III avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 bokstav b) skal nytt punkt x) lyde: 

«x) animalske biprodukter nevnt i artikkel 10 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009 som er blitt bearbeidet i 

henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav m) i forordning (EF) nr. 852/2004.» 

b)  I nr. 2 bokstav b) skal nytt punkt xi) lyde: 

«xi) stoffblandinger av animalske biprodukter nevnt i nr. 2 bokstav b) med materiale fra ikke-animalske biprodukter.» 
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c)  I nr. 3 skal ny bokstav b) lyde: 

(b)  anser råtnerestene eller komposten som ubearbeidet materiale og pålegger driftsansvarlige å håndtere dem i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1069/2009, med denne forordning eller, for kompost eller råtnerester fra kjøkken- og 

matavfall, å gjenvinne eller disponere dem i samsvar med miljøregelverket.» 

5)  I vedlegg VI gjøres følgende endringer: 

a)  i kapittel II avsnitt 2 nr. 1 bokstav a) i) skal lyde: 

«i) en av følgende arter åtselfugler i følgende medlemsstater: 

Landkode Medlemsstat 
Dyreart 

Lokalt navn Latinsk navn 

BG Bulgaria lammegribb 

munkegribb 

åtselgribb 

gåsegribb 

kongeørn 

keiserørn 

havørn 

svartglente 

glente 

Gypaetus barbatus 

Aegypius monachus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Aquila helíaca 

Haliaeetus albicilla 

Milvus migrans 

Milvus 

EL Hellas lammegribb 

munkegribb 

åtselgribb 

gåsegribb 

kongeørn 

keiserørn 

havørn 

svartglente 

Gypaetus barbatus 

Aegypius monachus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Aquila heliaca 

Haliaeetus albicilla 

Milvus migrans 

ES Spania lammegribb 

munkegribb 

åtselgribb 

gåsegribb 

kongeørn 

spansk keiserørn 

svartglente 

glente 

Gypaetus barbatus 

Aegypius monachus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Aquila adalberti 

Milvus migrans 

Milvus 

FR Frankrike lammegribb 

munkegribb 

åtselgribb 

gåsegribb 

kongeørn 

havørn 

svartglente 

glente 

Gypaetus barbatus 

Aegypius monachus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Haliaeetus albicilla 

Milvus migrans 

Milvus 

HR Kroatia lammegribb 

munkegribb 

åtselgribb 

gåsegribb 

Gypaetus barbatus 

Aegypius monachus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 
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Landkode Medlemsstat 
Dyreart 

Lokalt navn Latinsk navn 

IT Italia lammegribb 

munkegribb 

åtselgribb 

gåsegribb 

kongeørn 

svartglente 

glente 

Gypaetus barbatus 

Aegypius monachus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Milvus migrans 

Milvus 

CY Kypros munkegribb 

gåsegribb 

Aegypius monachus 

Gyps fulvus 

PT Portugal munkegribb 

åtselgribb 

gåsegribb 

kongeørn 

Aegypius monachus 

Neophron percnopterus 

Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

SK Slovakia kongeørn 

keiserørn 

havørn 

svartglente 

glente 

Aquila chrysaetos 

Aquila heliaca 

Haliaeetus albicilla 

Milvus migrans 

Milvus» » 

b)  I kapittel IV utgår annet ledd. 

6)  I vedlegg IX skal nytt kapittel V lyde: 

«KAPITTEL V 

INNESLUTTINGDSMETODER 

Avsnitt 1 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Materiale som er kommet fra en innesluttingsmetode, kan bare brukes eller disponeres i den medlemsstaten der 

innesluttingsmetoden er godkjent av vedkommende myndighet. 

2.  Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal på forespørsel gjøre resultatene av offentlige kontroller tilgjengelige 

for vedkommende myndighet i en annen medlemsstat dersom en innesluttingsmetode er brukt der for første gang, for å 

gjøre innføringen av den nye innesluttingsmetoden lettere. 

Avsnitt 2 

Metode 

A. Aerob modning og lagring av selvdøde svin og visse andre typer materiale fra svin med etterfølgende forbrenning eller 

samforbrenning. 

1.  Berørte medlemsstater 

Prosessen med aerob modning og lagring av selvdøde svin og visse andre typer materiale fra svin med 

etterfølgende forbrenning eller samforbrenning kan brukes i Frankrike, Irland, Latvia, Portugal og Det forente 

kongerike. 

Vedkommende myndighet i berørte medlemsstat skal sikre at materialet etter aerob modning og lagring blir 

samlet inn og disponert innenfor denne medlemsstatens territorium. 



Nr. 57/420 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

2.  Utgangsmateriale 

Til denne prosessen skal bare følgende materiale fra svin anvendes: 

a)  Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav f) i) til iii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

b)  Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav h) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

Denne metoden kan bare brukes til disponering av svin fra samme driftsenhet under forutsetning av at denne 

driftsenheten ikke er omfattet av restriksjoner som følge av mistanke om eller bekreftet utbrudd av en alvorlig 

sykdom som kan overføres til svin. Denne metoden kan ikke brukes for dyr som er døde som en følge av denne 

type sykdom eller er avlivet for å bekjempe sykdom eller for deler av slike dyr. 

3.  Metode 

3.1.  Alminnelige prinsipper 

Metoden er en prosess som er godkjent av vedkommende myndighet. 

Stedet skal være konstruert og utformet i samsvar med Unionens regelverk for miljøvern for å hindre lukt og 

forebygge risiko for grunn og grunnvann. 

Den driftsansvarlige skal 

a)  treffe forebyggende tiltak mot dyrs tilgang og innføre et dokumentert program for skadedyrbekjempelse, 

b)  innføre framgangsmåter for å hindre spredning av sykdommer, 

c)  innføre framgangsmåter for å hindre spredning av brukt sagflis utenfor det lukkede systemet. 

Prosessen skal gjennomføres i et lukket system som består av flere kamre med vanntett gulv og avgrenset med 

massive vegger. Alt spillvann skal samles opp, kamrene skal forbindes med et avløpsrør med en 6 mm rist for å 

fange opp faste partikler. 

Kamrenes størrelse og antall må tilpasses dødelighetstallene definert i den permanente skriftlige fram-

gangsmåten nevnt i artikkel 29 nr. 1) til 3) i forordning (EF) nr. 1069/2009, med tilstrekkelig kapasitet til å 

håndtere omfanget av dødeligheten på driftsenheten i en periode på minst åtte måneder. 

3.2.  Faser 

3.2.1. Oppfyllings- og lagringsfase 

Selvdøde svin og annet materiale fra svin må enkeltvis dekkes av sagflis og stables på hverandre til kammeret er 

fullt. Først dekkes gulvet av et lag på minst 30 centimeter sagflis. Skrottene og annet materiale fra svin legges 

på dette første laget av sagflis, og hvert lag av skrotter og annet materiale fra svin dekkes deretter av et lag på 

minst 30 centimeter sagflis. 

Personale skal ikke tråkke på det lagrede materiale. 

3.2.2. Modningsfase 

Når kammeret er fullt, og en temperaturstigning muliggjør nedbrytning av det myke vevet, starter modnings-

fasen som skal vare i minst tre måneder. 

På slutten av oppfyllings- og lagringsfasen og under hele modningsfasen må driftsansvarlig overvåke tempera-

turen i hvert kammer med en temperaturføler som er plassert mellom 40 og 60 cm under overflaten av det sist 

oppbygde laget. 

Driftsansvarlig skal registrere den elektroniske avlesningen og overvåkingen av temperaturen. 

På slutten av oppfyllings- og lagringsfasen er temperaturovervåkingen en indikator på om stabelen er bygd opp 

på en tilfredsstillende måte. Temperaturen skal måles med et automatisk registreringsutstyr. Målet er å nå 55 °C 

i tre påfølgende dager, noe som viser at modningsprosessen er i gang, at stabelen er bygd opp på en effektiv 

måte, og at modningsfasen har startet.  
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Driftsansvarlig skal overvåke temperaturen en gang om dagen, og følgende tiltak skal iverksettes avhengig av 

resultatet av målingene: 

a)  Dersom temperaturen er 55 °C eller høyere i tre påfølgende dager, kan stabelen fjernes etter en tre måneders 

sammenhengende modningsfase eller forbli lagret på området i påvente av å bli fjernet senere. 

b)  Dersom temperaturen ikke når 55 °C i tre påfølgende dager, må tiltak definert i den permanente skriftlige 

framgangsmåten nevnt i artikkel 29 nr. 1) til 3) i forordning (EF) nr. 1069/2009 iverksettes av drifts-

ansvarlig; vedkommende myndighet kan om nødvendig stoppe bearbeidingsmetoden, og materiale må 

disponeres i samsvar med artikkel 13 i nevnte forordning. 

En frist for lagringsfasen kan fastsettes av vedkommende myndighet. 

3.2.3.  Transport og avfallsforbrenning eller samforbrenning 

Transport av materialet etter modningsfasen til det godkjente avfallsforbrennings- eller samforbrennings-

anlegget kontrolleres i samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 eller direktiv 2008/98/EF. 

B. Hydrolyse med etterfølgende disponering 

1.  Berørte medlemsstater 

Hydrolyseprosessen med etterfølgende disponering kan anvendes i Irland, Spania, Latvia, Portugal og Det forente 

kongerike. 

Etter hydrolysen skal vedkommende myndighet som gir tillatelse, sikre at materialet samles inn og disponeres i 

samme ovennevnte medlemsstat. 

2.  Utgangsmateriale 

Til denne prosessen skal bare følgende materiale fra svin anvendes: 

a)  Kategori 2-materiale nevnt i artikkel 9 bokstav f) i) til iii) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

b)  Kategori 3-materiale nevnt i artikkel 10 bokstav h) i nevnte forordning. 

Denne metoden kan bare brukes til disponering av svin fra samme driftsenhet og under forutsetning av at denne 

driftsenheten ikke er omfattet av et forbud som følge av mistanke om eller bekreftet utbrudd av en alvorlig sykdom 

som kan overføres til svin, eller av at dyr er avlivet for å bekjempe sykdom. 

3.  Metode 

Hydrolyse med etterfølgende disponering innebærer en midlertidig lagring på stedet. Den skal skje i samsvar med 

følgende standarder: 

a)  På en driftsenhet som av vedkommende myndighet har fått tillatelse til å anvende bearbeidingsmetoden på 

grunnlag av en vurdering av dyretettheten på driftsenheten, den sannsynlige dødelighetsraten og den mulige 

risikoen for folkehelsen og dyrehelsen, skal de animalske biproduktene etter innsamling plasseres i en beholder 

som er konstruert i samsvar med bokstav b) (heretter kalt «beholderen») og som er plassert på et særskilt sted i 

samsvar med bokstav c) og d) (heretter kalt «det særskilte stedet»). 

b)  Beholderen skal 

i)  ha en lukkeinnretning, 

ii)  være vanntett, lekkasjesikker og hermetisk lukket, 

iii)  ha et belegg som hindrer korrosjon, 

iv)  være utstyrt med en innretning som styrer utslipp, i samsvar med bokstav e). 

c)  Beholderen skal være plassert på et særskilt sted som er fysisk atskilt fra driftsenheten. 

Dette stedet skal ha særskilte atkomstveier for flytting av materiale og for innsamlingskjøretøyer.  
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d)  Beholderen og stedet skal være konstruert og utformet i samsvar med Unionens regelverk for miljøvern, med 

sikte på å hindre lukt og forebygge risiko for grunn og grunnvann. 

e)  Beholderen skal være knyttet til et rør for gassutslipp, som skal være utstyrt med egnede filtre for å forebygge 

spredning av sykdommer som kan overføres til mennesker og dyr. 

f)  Beholderen skal være lukket under hydrolyseprosessen i minst tre måneder, på en slik måte at den ikke kan 

åpnes av uvedkommende. 

g)  Den driftsansvarlige skal innføre framgangsmåter for å hindre at personalets bevegelser fører til spredning av 

sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr. 

h)  Den driftsansvarlige skal 

i)  treffe forebyggende tiltak mot fugler, gnagere, insekter og andre skadedyr, 

ii)  innføre et dokumentert program for skadedyrbekjempelse. 

i)  Den driftsansvarlige skal føre register over 

i)  alt materiale som legges i beholderen, 

ii)  all innsamling av hydrolisert materiale fra beholderen. 

j)  Den driftsansvarlige skal regelmessig tømme beholderen med sikte på kontroll 

i)  av at det ikke forekommer korrosjon, 

ii)  for å påvise og hindre at flytende materiale lekker ut i grunnen. 

k)  Etter hydrolysen skal materialet samles inn, brukes og disponeres i samsvar med artikkel 13 bokstav a), b) og 

c) eller artikkel 13 bokstav e) i) i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller artikkel 14 i nevnte forordning for 

kategori 3-materiale. 

l)  Prosessen skal utføres i et diskontinuerlig system. 

m)  All annen håndtering eller bruk av det hydrolyserte materialet, herunder spredning av det på mark, skal være 

forbudt.» 

7)  I vedlegg X kapittel II gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnitt 3 bokstav A nr. 1 skal lyde: 

«1.   Smeltet fett 

Bare annet kategori 3-materiale enn det kategori 3-materiale som er nevnt i artikkel 10 bokstav n), o) og p) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, kan brukes i framstillingen av smeltet fett.» 

b)  I avsnitt 4 del III skal nytt ledd lyde: 

«Som unntak fra første ledd kan vedkommende myndighet godkjenne alternative parametrer for varmebehandling av 

slam fra sentrifugering eller separering beregnet for bruk i medlemsstater som har godkjent de alternative parametrene, 

under forutsetning av at driftsansvarlige kan vise at varmebehandling etter alternative parametrer garanterer minst 

samme risikoreduksjon som behandling som utføres etter parametrene fastsatt i første ledd.» 

8)  I vedlegg XI kapittel II skal nytt avsnitt 3 lyde: 

«Avsnitt 3 

Krav til godkjenning av virksomheter eller anlegg 

 For at virksomheter eller anlegg som gjennomfører aktivitetene omhandlet i avsnitt 1 nr. 1, skal godkjennes i samsvar med 

artikkel 24 nr. 1 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal driftsansvarlige sikre at disse overholder kravene i artikkel 

8 i denne forordning og: 

a)  ha egnede anlegg for lagring av innkomne ingredienser for å hindre krysskontaminering og unngå kontaminering under 

lagring, 

b)  disponere animalske biprodukter eller avledede produkter i samsvar med artikkel 13 og 14 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009.» 
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9)  I vedlegg XII skal nytt nr. 3 bokstav a) lyde: 

«3.  Halvfabrikatene som importeres til Unionen, skal kontrolleres ved grensekontrollstasjonen i samsvar med artikkel 4 i 

direktiv 97/78/EF, og transporteres direkte fra denne grensekontrollstasjonen enten 

a)  til en registrert virksomhet eller et registrert anlegg for framstilling av laboratoriereagenser, medisinsk utstyr og 

medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for veterinære formål eller avledede produkter som nevnt i artikkel 33 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009, der halvfabrikater skal blandes, brukes til overflatebehandling, settes sammen eller 

emballeres før de bringes i omsetning eller tas i bruk i samsvar med det unionsregelverk som får anvendelse på det 

avledede produktet,». 

10) I vedlegg XIV gjøres følgende endringer: 

a)  I kapittel I gjøres følgende endringer: 

i)  I avsnitt 1, tabell 1, annen rad skal teksten i fjerde kolonne lyde: 

«Blodproduktene skal være framstilt i samsvar med kapittel II avsnitt 2 i vedlegg X og kapittel I avsnitt 5 i 

vedlegg XIV.» 

ii)  Nytt avsnitt 5 skal lyde: 

«Avsnitt 5 

Import av blodprodukter til fôring av produksjonsdyr 

Følgende krav skal gjelde ved import av blodprodukter, herunder spraytørket blod og blodplasma fra svin som er 

beregnet på fôring av svin: 

Disse avledede produktene skal 

a)  gjennomgå en varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C, der det tørkede blodet og 

blodplasmaet inneholder høyst 8 % fuktighet med en vannaktivitet (Aw) på mindre enn 0,60, 

b)  lagres ved romtemperatur under tørre lagerforhold i minst seks uker.» 

b)  Kapittel II avsnitt 7 nr. 1 bokstav b) skal lyde: 

«b)  produktene transporteres bare over land eller sjø fra opprinnelsestredjestaten direkte til en grensekontrollstasjon 

på et innførselssted til Unionen, og ikke omlastes i en havn eller på et sted utenfor Unionen,» 
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11)  I vedlegg XV gjøres følgende endringer: 

a)  Kapittel 4 B skal lyde: 

KAPITTEL 4 B 

Hygienesertifikat 

For blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som fôrmidler, beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom(2) Den europeiske union 

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

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

 I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

 I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

 I.25.  Varer sertifisert til:  

Fôrvarer  Teknisk bruk  
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 I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

 I.28. Identifikasjon av varene  

  Virksomhetens godkjenningsnr.   

 Art (vitenskapelig navn) Varens art Produksjonsanlegg Partinummer 
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STAT: 

Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan 

brukes som fôrmidler 

 II.  Helseopplysninger II.a. Sertifikatets referansenr. II.b. 
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Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b) og attesterer at blodproduktene beskrevet ovenfor:  

II.1 består av blodprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, 

II.3 er framstilt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.4 er framstilt utelukkende med følgende animalske biprodukter:  

(2) enten [blod fra slaktede dyr som er egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

(2) og/eller [blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som 

ikke viste noen tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og som kommer fra 

skrotter som er slaktet på et slakteri og som er funnet egnet for konsum etter en kontroll ante-mortem i 

samsvar med Unionens regelverk,] 

II.5 med henblikk på inaktivering av sykdomsframkallende stoffer har gjennomgått:  

(2) enten [til bearbeiding i samsvar med bearbeidingsmetode  ...................... (3) som fastsatt i kapittel III i 

vedlegg IV til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

(2) eller [en metode og parametrer som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske kravene som er 

fastsatt i kapittel I i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

(2) eller [dersom det dreier seg om blodprodukter, herunder spraytørket blod og blodplasma, fra svin beregnet 

på fôring av svin, en varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C, og det tørkede blodet 

og blodplasmaet inneholder høyst 8 % fuktighet med en vannaktivitet (Aw) på mindre enn 0,60,] 

II.6 er blitt undersøkt på vedkommende myndighets ansvar og denne tok en stikkprøve umiddelbart før forsendelsen og 

fant at den oppfylte følgende krav(4):  

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

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

 

 II.7 Sluttproduktet er:  

(2) enten [pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

(2) eller [transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som ble grundig rengjort og desinfisert med 

et desinfiseringsmiddel godkjent av vedkommende myndighet før bruk,] 

som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM». 

II.8. Sluttproduktet ble lagret i et lukket lagringsanlegg. 

II.9. Produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra sykdomsframkallende 

stoffer etter behandlingen, 

(2) og [dersom det dreier seg om blodprodukter, herunder spraytørket blod og blodplasma, fra svin beregnet 

på fôring av svin, er blitt lagret ved romtemperatur under tørre lagerforhold i minst seks uker.] 

II.10. Ikke inneholder eller er framstilt av:  

(2) enten [særlig risikomateriale eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og bortsett fra 

dyr som er født, uten avbrudd oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved beslutning truffet i 

samsvar med artikkel 5 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(5) er klassifisert 

som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko, at dyrene som det animalske biproduktet eller 

avledede produktet er framstilt av, ikke er slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i 

kraniehulen eller avlivet med samme metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et 

avlangt stavformet instrument som føres inn i kraniehulen.] 

(2) eller [andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som kommer fra dyr som er født, uten avbrudd 

oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko.] 
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STAT: 

Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan 

brukes som fôrmidler 

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

Merknader: 

Del I: 

 Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

sertifikatet gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder varer som skal importeres. 

 Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i 

transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

 Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn, container eller lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

 Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11.91 or 05.11.99. 

 Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

 Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

 Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

 Rubrikk I.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, bortsett fra Ruminantia, Pesca, Reptilia.  

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Angi metode 1-5 eller 7, etter hva som er relevant. 

(4) der:  

n = antall prøver som skal undersøkes, 

m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

M = største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik 

eller høyere enn M, 

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

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

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

 Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

 Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær 

Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

Dato:  Underskrift: 

Stempel: 
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b)  Kapittel 20 skal lyde: 

«KAPITTEL 20 

Modell for erklæring 

Erklæring om import fra tredjestater og om transitt gjennom Den europeiske union av halvfabrikater som skal brukes i 

framstillingen av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål, aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, 

laboratoriereagenser og kosmetiske produkter 

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

Navn 

Adresse 

Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer  I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5. Mottaker 

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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

Navn 

Adresse 

Postnr. 

Telefonnr. 

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 I.12. Bestemmelsessted 

Navn Tollager  

Adresse  Godkjenningsnr. 

Postnr. 

Navn 

Adresse 

Navn 

Adresse  

Navn 

Adresse 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

Godkjenningsnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

Fly   Skip   Jernbanevogn  

Veigående kjøretøy   Annet  

Identifikasjon 

Dokumentreferanse 

I.16.  Innførselsgrensekontrollstasjon i EU 

I.17. 

I.18. Beskrivelse av varen I.19.  Varekode (HS-kode) 

   I.20.  Mengde 

 I.21. Produkttemperatur 

Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

 I.23.  Plombe-/containernummer I.24.  Type emballasje 

 I.25.  Varer sertifisert til:  

Teknisk bruk  
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 I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

Tredjestat ISO-kode 

I.27.  For import eller innførsel til EU   

 I.28. Identifikasjon av varene  

  Virksomhetens godkjenningsnr.   

 Art (vitenskapelig navn) Produksjonsanlegg Nettovekt Partinummer 
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STAT: 

Halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, 

veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske 

og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, 

medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for human-

medisinske og veterinære formål, laboratoriereagenser og 

kosmetiske produkter. 

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

 

ERKLÆRING 

Undertegnede erklærer at halvfabrikatproduktet nevnt over er beregnet på import til Unionen av meg, og at det oppfyller kravene 

i definisjonen som fastsatt i nr. 35 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1a), særlig når det gjelder følgende:  

1. det er beregnet på framstilling av:  

(2) enten [  medisinske formål,] 

(2) og/eller [  veterinærmedisinske formål,] 

(2) og/eller [  medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål,] 

(2) og/eller [  aktive implanterbare medisinske innretninger,] 

(2) og/eller [  medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål,] 

(2) og/eller [  laboratoriereagenser,] 

(2) og/eller [  kosmetiske produkter,] 

(2) stadiene for utforming, omdanning og produksjon er tilstrekkelig fullført til at materialet kan brukes til ønsket formål 

eller som en bestanddel i et produkt beregnet på det formål, bortsett fra at det må behandles eller omdannes 

ytterligere, for eksempel blandes, overflatebehandles, settes sammen eller emballeres for at produktet skal være 

egnet til å bringes i omsetning eller tas i bruk som legemiddel, veterinærpreparat, medisinsk utstyr for human-

medisinske og veterinære formål, aktive implanterbare medisinske innretninger, medisinsk utstyr eller utstyr til in 

vitro-diagnostikk eller kosmetiske produkter i samsvar med Unionens regelverk(1b), som får anvendelse på nevnte 

produkter, eller som laboratoriereagenser. 

(3)  fra:  

(2) enten [  materiale som kan komme fra dyr som har gjennomgått ulovlig behandling som definert i artikkel 1 nr. 2 

bokstav d) i rådsdirektiv 96/22/EF eller artikkel 2 bokstav b) i rådsdirektiv 96/23/EF(2),] 

(2) og/eller [  skrotter og deler av slaktede dyr eller, dersom det dreier seg om vilt, kropper eller deler av felte dyr, og som i 

samsvar med Unionens regelverk er egnet til konsum, men som av kommersielle grunner ikke er beregnet på 

konsum,] 

(2) og/eller [  skrotter og følgende deler enten av dyr som er slaktet i et slakteri og ble ansett som egnet for slakting med sikte 

på konsum etter en kontroll ante mortem, eller kropper og følgende deler av vilt som er felt med sikte på 

konsum i samsvar med Unionens regelverk: 

(i) skrotter eller kropper og deler av dyr som erklæres uegnet til konsum i samsvar med Unionens regelverk, 

men som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, 

(ii) fjørfehoder, 

(iii) huder og skinn, herunder materiale fra renskjæring og spalting, horn og hover/klover, herunder falanger 

og karpus- og metakarpusbein, tarsus- og metatarsusbein, fra andre dyr enn drøvtyggere, 

(iv) grisebuster, 

(v) fjør,] 

(2) og/eller [  blod fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres gjennom blod til mennesker eller dyr, fra 

andre dyr enn drøvtyggere som er slaktet på et slakteri etter at det er erklært som egnet til konsum som følge 

av en kontroll ante mortem i samsvar med Unionens regelverk,] 

(2) og/eller [  animalske biprodukter fra framstillingen av produkter beregnet på konsum, herunder avfettede bein, fettgrever 

og slam fra sentrifugering eller separering i forbindelse med melkeforedling,] 
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STAT: 

Halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, 

veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske 

og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, 

medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for human-

medisinske og veterinære formål, laboratoriereagenser og 

kosmetiske produkter. 

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

 (2) og/eller [  produkter av animalsk opprinnelse, eller næringsmidler som inneholder produkter av animalsk opprinnelse, som 

ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner, eller på grunn av produksjons- eller emballerings-

problemer eller andre feil som ikke innebærer noen fare for folke- eller dyrehelsen,] 

(2) og/eller [  fôr til kjæledyr og fôrvarer av animalsk opprinnelse, eller fôrvarer som inneholder produkter av animalsk 

opprinnelse eller avledede produkter, som ikke lenger er beregnet på bruk som fôr av kommersielle grunner 

eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som ikke innebærer noen risiko for 

mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller [  blod, placenta, ull, fjør, hår, horn, biter av hover/klover samt rå melk fra levende dyr som ikke viste tegn på 

sykdommer som kan overføres gjennom dette produktet til mennesker eller dyr,] 

(2) og/eller [  vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til 

mennesker eller dyr, 

(2) og/eller [  animalske biprodukter fra vanndyr fra anlegg eller virksomheter som framstiller produkter til konsum,] 

(2) og/eller [  følgende materiale fra dyr som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr via det 

aktuelle materialet: 

(i) skall fra skalldyr med bløtvev eller kjøtt, 

(ii) følgende materiale fra landdyr: 

 biprodukter fra klekkerier, 

 egg, 

 biprodukter av egg, herunder eggeskall, 

(iii) daggamle kyllinger som avlives av kommersielle grunner,] 

(2) og/eller [  animalske biprodukter fra virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er sykdoms-

framkallende for dyr eller mennesker,] 

(2) og/eller [  dyr og deler som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale som nevnt i 

artikkel 8 bokstav a), iii), iv) og v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009,] 

(2) og/eller [  produkter som kommer fra eller framstilt av: 

 vanndyr og deler av slike dyr, unntatt havpattedyr, som ikke viste tegn på sykdommer som kan overføres 

til mennesker eller dyr, 

 virvelløse landdyr eller virvelløse dyr som lever i vann, unntatt arter som er sykdomsframkallende for dyr 

eller mennesker, 

 dyr og deler som tilhører dyreordenen Rodentia og Lagomorpha, unntatt kategori 1-materiale som nevnt i 

artikkel 8 bokstav a), iii), iv) og v) og kategori 2-materiale som nevnt i artikkel 9 bokstav a)-g) i forordning 

(EF) nr. 1069/2009,] 

(2) og/eller [  dyr og deler av dyr, med unntak av de som er nevnt i artikkel 8 eller 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

(i) som dør på annen måte enn ved slakting for konsum, herunder dyr som er avlivet for å bekjempe sykdom, 

(ii) fostre,  

(iii) oocytter, embryoer og sæd som ikke er beregnet på avlsformål, og 

(iv) fjørfe som er døde i egget,] 

(2) og/eller [  animalske biprodukter som ikke består av i kategori 1- eller kategori 3-materiale.] 
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STAT: 

Halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, 

veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske 

og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, 

medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for human-

medisinske og veterinære formål, laboratoriereagenser og 

kosmetiske produkter. 

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

 (4)  den ytre emballasjen er merket «BARE TIL LEGEMIDLER / VETERINÆRPREPARATER / MEDISINSK UTSTYR FOR 

HUMANMEDISINSKE OG VETERINÆRE FORMÅL / AKTIVE IMPLANTERBAR MEDISINSK INNRETNING / 

MEDISINSK UTSTYR TIL IN VITRO-DIAGNOSTIKK FOR HUMANMEDISINSKE OG VETERINÆRE FORMÅL / 

LABORATORIEREAGENSER / KOSMETISKE PRODUKTER», og det er ikke beregnet på å bli spredt i Unionen for 

annen bruk, 

(5) Forsendelsen transporteres direkte til bestemmelsesstedet som oppgitt i nr. I.12 i denne erklæringen, 

 en virksomhet eller et anlegg for framstilling av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr for human-

medisinske og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for 

humanmedisinske og veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter som er registrert i samsvar 

med artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1069/2009.  

 en virksomhet eller et anlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 24 nr. 1 i) i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

hvorfra de skal sendes til en virksomhet eller et anlegg nevnt i foregående strekpunkt i dette ledd.  

Merknader: 

Del I: 

 Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode under følgende overskrifter: 02.06; 04.07; 04.08; 05.06; 05.07; 05.11; 12.12; 21.06; 

30.01; 30.02; 31.01; 51.01; 51.02 or 15.05.00. 

 Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

(1a)  EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(1a) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinær-

preparater (EFT L 311 av 28.11.2001), europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av 

et fellesskapsregelverk for legemidler (EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67), rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om 

medisinsk utstyr (EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av 27. oktober 1998 om 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1), rådsdirektiv 76/768/EØF av 27 juli 1976 om tilnærming 

av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter (EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169), etter hva som er relevant.  

(2)  Stryk det som ikke passer. 

 Importør 

Navn (med blokkbokstaver): Adresse: 

Dato: Underskrift: 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/433 

 

12) I vedlegg XVI kapittel III skal avsnitt 11 lyde: 

«Avsnitt 11 

Offentlige kontroller med hensyn til hydrolyse med etterfølgende disponering 

Vedkommende myndighet skal gjennomføre kontroller på steder der hydrolyse med etterfølgende disponering gjennom-

føres i samsvar med vedlegg IX kapittel V avsnitt 2 bokstav B. 

Slike kontroller skal omfatte sjekk av dokumenter for å kontrollere at mengden av hydrolisert materiale stemmer overens 

med den mengden som sendes og disponeres: 

a)  av den mengde materiale som hydrolyseres på stedet, 

b)  på virksomheter eller anlegg der det hydrolyserte materialet disponeres. 

Kontroller skal gjennomføres regelmessig på grunnlag av en risikovurdering. 

I løpet av de første 12 månedene av driften skal det utføres et kontrollbesøk til stedet der en beholder for hydrolyse er 

plassert, hver gang hydrolisert materiale er oppsamlet fra beholderen. 

Etter de første tolv månedene av driften skal det foretas kontrollbesøk på slike steder hver gang beholderen tømmes og det 

kontrolleres at det ikke forekommer korrosjon og lekkasje i samsvar med kapittel V avsnitt 2 bokstav B nr. 3 bokstav j) i 

vedlegg IX.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 483/2014 

av 8. mai 2014 

om vernetiltak i forbindelse med diaré hos svin forårsaket av et delta-coronavirus med 

hensyn til krav til dyrehelse ved innførsel til Unionen av spraytørket blod og blodplasma fra 

svin beregnet på framstilling av fôr til produksjonssvin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(1), særlig artikkel 22 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 22 nr. 1 i direktiv 97/78/EF er det fastsatt at dersom det på en tredjestats territorium bryter ut eller spres en 

sykdom eller andre omstendigheter eller forhold som kan utgjøre en alvorlig fare for dyrehelsen, eller dersom andre 

tungtveiende hensyn til dyrehelsen gir grunn til det, skal Kommisjonen på eget initiativ eller på anmodning fra en 

medlemsstat omgående vedta tiltak, herunder fastsette særskilte vilkår for produkter som kommer fra hele eller en del av 

den berørte tredjestaten. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(2) er det fastsatt hygieneregler og dyrehelseregler for 

animalske biprodukter og avledede produkter for å forebygge og redusere risikoene for menneskers og dyrs helse som 

følge av disse produktene, og særlig for å sikre tryggheten i fôrkjeden. I nevnte forordning inndeles slike produkter også 

i særlige kategorier som gjenspeiler risikonivået for menneskers og dyrs helse. 

3) I artikkel 41 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er det fastsatt krav til import av animalske biprodukter og avledede 

produkter av kategori 3-materiale. 

4) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(3) er det fastsatt regler for gjennomføring av forordning (EF) 

nr. 1069/2009, herunder særlige krav til behandling eller bearbeiding av animalske biprodukter og avledede produkter 

beregnet på fôring av produksjonsdyr, unntatt pelsdyr. 

5) Blodprodukter beregnet på framstilling av fôr til produksjonsdyr, herunder spraytørket blod og plasma fra svin, må være 

framstilt i samsvar med kapittel II avsnitt 2 i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011. I henhold til bokstav b) i 

nevnte avsnitt skal blodprodukter bearbeides med en av bearbeidingsmetodene 1–5 eller 7 som fastsatt i kapittel III i 

vedlegg IV til nevnte forordning, eller en annen metode som sikrer at blodproduktene oppfyller de mikrobiologiske 

standardene for avledede produkter fastsatt i kapittel I i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011. Ved forordning 

(EU) nr. 142/2011 er det også fastsatt, nærmere bestemt i kapittel I avsnitt 1 tabell 1 rad 2 kolonne 6 i vedlegg XIV, at 

blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som fôr, og som er beregnet på forsendelse til eller 

transitt gjennom Unionen, skal ledsages av et hygienesertifikat i samsvar med hygienesertifikatmalen i kapittel 4 B i 

vedlegg XV. 

6) Diaré hos svin forårsaket av et delta-coronavirus forekommer i Asia og Nord-Amerika. Dette viruset er aldri blitt påvist 

i Unionen. Spraytørket blod og blodplasma fra svin er tradisjonelle bestanddeler i smågrisfôr. Feil varmebehandling 

eller kontaminering etter varmebehandling kan føre til at viruset spres med slike produkter. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 138 av 13.5.2014, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 201/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 9. 

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

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

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 av 14.11.2009, 

s. 1). 

(3) 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). 

2020/EØS/57/11 
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7) Kravene som gjelder import av spraytørket blod og blodplasma fra svin beregnet på framstilling av fôr til 

produksjonssvin, bør derfor gjennomgås på nytt. 

8) Vitenskapelige observasjoner tyder på at coronavirus hos svin inaktiveres i svineavføring dersom dette varmes opp til og 

holdes ved 71 °C i 10 minutter, eller oppbevares ved en romtemperatur på 20 °C i 7 dager. Viruset overlevde ikke i 

forsøk med infisert tørrfôr som ble oppbevart ved 24 °C i mer enn to uker. I tredjestater brukes det vanligvis en 

kjernetemperatur på 80 °C ved spraytørking av blod og blodplasma. 

9) På grunnlag av disse tilgjengelige opplysninger bør det kreves at spraytørket blod og blodplasma fra svin som innføres 

fra tredjestater, og som er beregnet på fôring av svin, har gjennomgått en behandling ved høy temperatur med 

etterfølgende oppbevaring ved romtemperatur i en viss tid for å redusere risikoen for kontaminering etter behandlingen. 

10) På grunn av behovet for å verne dyrehelsen i Unionen og den alvorlige trusselen som de berørte blodproduktene utgjør, 

bør Kommisjonen vedta midlertidige vernetiltak. Innførsel av slike produkter til Unionen bør derfor ledsages av et 

hygienesertifikat i samsvar med malen i vedlegget til denne forordning. 

11) De midlertidige vernetiltakene bør få anvendelse fra dagen etter at denne forordning er kunngjort, og bør vare i 12 

måneder. De kan endres på bakgrunn av en risikovurdering basert på nye vitenskapelige opplysninger. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 

dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Som unntak fra kapittel I avsnitt 1 tabell 1 rad 2 kolonne 6 i vedlegg XIV og kapittel 4 B i vedlegg XV til forordning (EU) 

nr. 142/2011 skal blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som fôrmidler, og som er beregnet på 

forsendelse til eller transitt gjennom Unionen, ledsages av et hygienesertifikat i samsvar med malen i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse på forsendelser som det utstedes sertifikater for, fra dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 

tidende. 

Den får anvendelse fram til 31. mai 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Hygienesertifikat 

For blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som fôrmidler, beregnet på forsendelse eller transitt 

gjennom(2) Den europeiske union 

STAT  Veterinærattest ved import til EU 
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I.1.  Avsender 

 Navn 

 Adresse 

 Telefonnr. 

I.2.  Sertifikatets referansenummer I.2.a 

I.3.  Vedkommende sentrale myndighet 

I.4.  Vedkommende lokale myndighet 

I.5.  Mottaker 

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

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

 Navn 

 Adresse 

 Postnr. 

 Telefonnr. 

I.7. Opprinnel-

ses-stat 

ISO-kode I.8. Opprinnel-

ses-region 

Kode I.9. Bestemmel-

ses-stat 

ISO-kode I.10. Bestemmel-

ses-region  

Kode 

        

I.11.  Opprinnelsessted 

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Navn  Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Navn  Godkjenningsnr. 

 Adresse 

I.12.  Bestemmelsessted  

Tollager   

 Navn Godkjenningsnr. 

 Adresse 

 Postnr. 

I.13.  Lastested I.14.  Avsendelsesdato 

 I.15.  Transportmiddel 

 Fly  Skip  Jernbanevogn  

 Veigående kjøretøy  Annet  

 Identifikasjon 

 Dokumentreferanse 

I.16.  GKS ved import til EU 

I.17. 

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

 I.20.  Mengde 

I.21.  Produkttemperatur 

 Omgivelsestemperatur  Kjølt  Fryst  

I.22.  Antall kolli 

I.23.  Forseglings-/containernummer I.24.  Type emballasje 

 I.25.  Varer sertifisert til: 

 Fôrvarer  Teknisk bruk  

 I.26.  For transitt til tredjestat gjennom EU  

 Tredjestat ISO-kode 

I.27. For import eller innførsel til EU  

 I.28.  Identifikasjon av varene 

Virksomhetens godkjenningsnr. 

 Art (vitenskapelig navn) Varens art Produksjonsanlegg Partinummer 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/437 

 

STAT 

Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan 

brukes som fôrmidler 

 II.  Opplysninger om hygiene II.a.  Sertifikatets referansenummer II.b. 

 

 Undertegnede offentlige veterinær erklærer å ha lest og forstått europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009(1a) og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(1b) og attesterer at blodproduktene beskrevet ovenfor:  
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II.1. består av blodprodukter som oppfyller helsekravene nedenfor, 

II.2. består utelukkende av blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, 

II.3. er framstilt og lagret i et anlegg som er godkjent, validert og under tilsyn av vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009, 

II.4. er framstilt utelukkende med følgende animalske biprodukter:  

 (2) enten 

(2) og/eller 

[blod fra slaktede dyr som er egnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som av 

kommersielle grunner ikke er beregnet på konsum,] 

[blod fra slaktede dyr som er erklært uegnet for konsum i samsvar med Unionens regelverk, men som ikke 

viste noen tegn på sykdommer som kan overføres til mennesker eller dyr, og som kommer fra skrotter som 

er slaktet på et slakteri og som er funnet egnet for konsum etter en kontroll ante-mortem i samsvar med 

Unionens regelverk,] 

II.5. med henblikk på inaktivering av sykdomsframkallende stoffer har gjennomgått:  

  (2) enten 

(2) eller 

(2) eller 

[bearbeiding i samsvar med bearbeidingsmetode …………………(3) som fastsatt i kapittel III i vedlegg IV til 

forordning (EU) nr. 142/2011,] 

[en metode og parametrer som sikrer at produktet oppfyller de mikrobiologiske kravene som er fastsatt i 

kapittel I i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011,] 

[dersom det dreier seg om blodprodukter, herunder spraytørket blod og blodplasma, fra svin beregnet på 

fôring av svin, en varmebehandling ved en kjernetemperatur på minst 80 °C, og det tørkede blodet og 

blodplasmaet inneholder høyst 8 % fuktighet med en vannaktivitet (Aw) på mindre enn 0,60,] 

 II.6. er blitt undersøkt på vedkommende myndighets ansvar og denne tok en stikkprøve umiddelbart før forsendelsen og fant 

at den oppfylte følgende krav(4):  

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

  Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g. 

 II.7. Sluttproduktet er:  

  (2) enten 

(2) eller 

[pakket i nye eller steriliserte sekker,] 

[transportert i bulk i containere eller andre transportmidler som ble grundig rengjort og desinfisert med et 

desinfiseringsmiddel godkjent av vedkommende myndighet før bruk,] 

som er merket med en etikett med teksten «IKKE BEREGNET PÅ KONSUM». 

 II.8. Sluttproduktet ble lagret i et lukket lagringsanlegg. 

 II.9. Produktet har vært omfattet av alle nødvendige forholdsregler for å unngå kontaminering fra sykdomsframkallende stoffer 

etter behandlingen, 

  (2) og [dersom det dreier seg om blodprodukter, herunder spraytørket blod og blodplasma, fra svin beregnet på 

fôring av svin, er blitt lagret ved romtemperatur under tørre lagerforhold i minst seks uker.] 

 II.10. Ikke inneholder eller er framstilt av:  

  (2) enten 

(2) eller 

[særlig risikomateriale eller mekanisk utbeinet kjøtt fra bein fra storfe, sauer eller geiter, og bortsett fra dyr 

som er født, uten avbrudd oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved beslutning truffet i samsvar 

med artikkel 5 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001(5) er klassifisert som en stat 

eller region med ubetydelig BSE-risiko, at dyrene som det animalske biproduktet eller avledede produktet er 

framstilt av, ikke er slaktet etter bedøving ved innsprøyting av gass i kraniehulen eller avlivet med samme 

metode, eller slaktet ved ødeleggelse av sentralnervevev med et avlangt stavformet instrument som føres 

inn i kraniehulen.] 

[andre materialer fra storfe, sauer og geiter enn de som kommer fra dyr som er født, uten avbrudd 

oppdrettet og slaktet i en stat eller region som ved en beslutning truffet i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 999/2001 er klassifisert som en stat eller region med ubetydelig BSE-risiko.] 
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STAT 

Blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan 

brukes som fôrmidler 

II.  Opplysninger om hygiene   II.a. Sertifikatets referansenummer  II.b. 

Merknader 

Del I: 

— Rubrikk I.6: Person som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom 

sertifikatet gjelder varer i transitt, og kan fylles ut dersom sertifikatet gjelder varer som skal importeres. 

— Rubrikk I.12: Bestemmelsessted: Denne rubrikken skal fylles ut bare dersom sertifikatet gjelder varer i transitt. Produkter i 

transitt kan bare lagres i frisoner, frilagre og tollagre. 

— Rubrikk I.15: Registreringsnummer (jernbanevogn, container eller lastebil), rutenummer (fly) eller navn (skip); opplysninger 

skal framlegges ved lossing og omlasting. 

— Rubrikk I.19: Bruk relevant HS-kode: 05.11.91 eller 05.11.99. 

— Rubrikk I.23: For bulkcontainere oppgis containernummer og forseglingsnummer (eventuelt). 

— Rubrikk I.25: Teknisk bruk: all annen bruk enn som fôr. 

— Rubrikk I.26 og I.27: Fylles ut som relevant, alt etter om sertifikatet gjelder transitt eller import. 

— Rubrikk I.28: Arter: Velg blant følgende: Aves, Ruminantia, Suidae, Mammalia, bortsett fra Ruminantia, Pesca, Reptilia.  

Del II: 

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

(1b) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(2) Stryk det som ikke passer. 

(3) Angi metode 1–5 eller 7, etter hva som er relevant. 

(4) der:  

 n = antall prøver som skal undersøkes, 

 m = terskelverdien for bakterietallet; resultatet betraktes som tilfredsstillende dersom bakterietallet i samtlige prøver ikke 

overstiger m, 

 M = største bakterietall; resultatet betraktes som ikke tilfredsstillende dersom bakterietallet i én eller flere prøver er lik eller 

høyere enn M, 

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

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

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

— Underskriften og stempelet skal være i en annen farge enn den trykte teksten. 

— Merknad til personen som har ansvaret for forsendelsen i Den europeiske union: Dette sertifikatet er bare til veterinærformål 

og skal følge forsendelsen til den ankommer grensekontrollstasjonen. 

Offentlig veterinær eller offentlig inspektør 

 Navn (med blokkbokstaver): Kvalifikasjon og tittel: 

 Dato:  Underskrift: 

 Stempel:  

 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/439 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/186 

av 6. februar 2015 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier 

for arsen, fluor, bly, kvikksølv, endosulfan og frø fra Ambrosia(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), særlig 

artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å bruke produkter beregnet til fôrvarer som har et innhold av uønskede 

stoffer som overskrider grenseverdiene fastsatt i vedlegg I til nevnte direktiv. 

2) Det er framlagt nye opplysninger som viser at de nåværende grenseverdiene for arsen, fluor og bly i kalkholdige skall av 

marine skjell ikke kan oppnås. Grenseverdiene for arsen, fluor og bly i kalkholdige skall av marine skjell bør derfor 

økes for å sikre fortsatt tilgjengelighet av kalkholdige skall av marine skjell til fôrvarer, samtidig som et høyt nivå av 

vern av dyrs og menneskers helse opprettholdes. 

3) Industrien som lager fôr til kjæledyr, bruker mange delprodukter og biprodukter fra næringsmiddelindustrien som råvarer 

for å produsere fôr til kjæledyr som gir en balansert kost for katter og hunder, og som møter deres behov når det gjelder 

aminosyrer, karbohydrater, proteiner, mineraler, mikronæringsstoffer og vitaminer. De nåværende grenseverdiene for 

kvikksølv for disse delproduktene og biproduktene beregnet på bruk i fôrvarer er strengere enn de grenseverdiene for 

kvikksølv som gjelder for muskelkjøtt fra fisk beregnet på konsum. Derfor er det en mangel på tilførsel av slike 

delprodukter og biprodukter som oppfyller grenseverdiene for kvikksølv til bruk i fôr til kjæledyr, noe som medfører at det i 

strid med prinsippene om et bærekraftig fiske må brukes fisk av mindre størrelse med lavere innhold av kvikksølv til 

produksjonen av fôr til kjæledyr. Det er derfor hensiktsmessig å tilpasse grenseverdien for kvikksølv når det gjelder fisk, 

andre vanndyr og produkter framstilt av disse beregnet på produksjon av fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og 

pelsdyr, samtidig som det opprettholdes et høyt nivå for vern av dyrs helse. 

4) En vurdering av de seneste opplysninger om forekomst av endosulfan i fôrmidler har vist at grenseverdiene for 

endosulfan i oljeholdige frø og mais og i avledede produkter kan reduseres. 

5) En fotnote om forekomsten av frø fra Ambrosia i fôrmidler ble ved en feiltakelse slettet fra vedlegg I til 

direktiv 2002/32/EF ved kommisjonsforordning (EU) No 1275/2013(2). Erfaringen har vist at visse bestemmelser i 

fotnoten må skjerpes for å unngå at frø fra Ambrosia spres til miljøet. Fotnoten bør derfor settes inn igjen i nevnte 

vedlegg. 

6) Direktiv 2002/32/EF 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 31 av 7.2.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 202/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 10. 

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1275/2013 av 6. desember 2013 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter (EUT L 328 

av 7.12.2013, s. 86). 

2020/EØS/57/12 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 6. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Endringer i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF 

I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjøres følgende endringer: 

1) Rad 1 i del I, Arsen, skal lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold 

på 12 % 

« 1. Arsen(1) Fôrmidler 

med unntak av: 

2 

– mel av gress, av tørket luserne og av tørket kløver, samt tørket 

sukkerbetemasse og tørket melasse av sukkerbetemasse 

4 

– palmekjerneekspeller 4(2) 

– fosfater og kalkholdige havalger 10 

– kalsiumkarbonat; kalsium- og magnesiumkarbonat(10); kalkholdige 

skall av marine skjell 

15 

– magnesiumoksid, magnesiumkarbonat 20 

– fisk, andre vanndyr og produkter avledet fra disse 25(2) 

– algemel og fôrmidler framstilt av algemel. 40(2) 

Jernpartikler brukt som sporstoff 50 

Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av 

sporstoffer 

med unntak av: 

30 

– kobbersulfat-pentahydrat, kobberkarbonat, dikobberkloridtrihydroksid 

og jern(II)karbonat 

50 

– sinkoksid, mangan(II)oksid og kobberoksid. 100 

Tilskuddsfôr 

med unntak av: 

4 

– mineralfôr 12 

– tilskuddsfôr til kjæledyr som inneholder fisk, andre vanndyr og 

avledede produkter og/eller algemel og fôrmidler avledet fra tang og 

tare 

10(2) 

– sammensetninger av fôr med særlige ernæringsformål som frigis over 

lang tid, med en konsentrasjon av sporstoffer som er høyere enn 

100 ganger den fastsatte grenseverdien for fullfôr 

30 

Fullfôr 

med unntak av: 

2 

– fullfôr til fisk og pelsdyr 10(2) 

– fullfôr til kjæledyr som inneholder fisk, andre vanndyr og avledede 

produkter og/eller algemel og fôrmidler avledet fra tang og tare 

10(2) 
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2) I del I skal rad 3 (fluor), rad 4 (bly) og rad 5 (kvikksølv) lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold 

på 12 % 

« 3. Fluor(7) Fôrmidler 

med unntak av: 

150 

– fôrmidler av animalsk opprinnelse, med unntak av krepsdyr som 

f.eks. krill og kalkholdige skall av marine skjell 

500 

– krepsdyr som f.eks. krill 3000 

– fosfater 2000 

– kalsiumkarbonat og kalsiummagnesiumkarbonat(10) 350 

– magnesiumoksid 600 

– kalkholdige havalger. 1000 

Vermikulitt (E 561) 3000 

Tilskuddsfôr  

– som inneholder ≤ 4 % fosfor(8); 500 

– som inneholder > 4 % fosfor(8); 125 per 1 % fosfor(8) 

Fullfôr 

med unntak av: 

150 

– fullfôr til svin 100 

– fullfôr til fjørfe (med unntak av kyllinger) og fisk 350 

– fullfôr til kyllinger 250 

– fullfôr til storfe, sauer og geiter   

– – i laktasjon 30 

– – andre. 50 

4. Bly (11) Fôrmidler 

med unntak av: 

10 

 – grøntfôr(3); 30 

 – fosfater, kalkholdige havalger og kalkholdige skall av marine skjell 15 

 – kalsiumkarbonat, kalsium og magnesiumkarbonat(10) 20 

 – gjær. 5 

 Tilsetningsstoffer i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen forbindelser av 

sporstoffer 

med unntak av: 

100 

 – sinkoksid 400 

 – mangan(II)oksid, jern(II)karbonat, kobberkarbonat. 200 

 Tilsetningsstoffer som tilhører funksjonsgruppene bindemidler og 

antiklumpemidler 

med unntak av: 

30 

 – kliklinoptilolitt av vulkansk opprinnelse, natrolitt-fonolitt 60 

 Premikser(6) 200 
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Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 

Grenseverdi i mg/kg (ppm) i 

fôr med et vanninnhold 

på 12 % 

 Tilskuddsfôr 

med unntak av: 

10 

 – mineralfôr 15 

 – sammensetninger av fôr med særlige ernæringsformål som frigis over 

lang tid, med en konsentrasjon av sporstoffer som er høyere enn 100 

ganger den fastsatte grenseverdien for fullfôr 

60 

 Fullfôr 5 

5. Kvikksølv(4) Fôrmidler 

med unntak av: 

0,1 

– fisk, andre vanndyr og produkter avledet fra disse 0,5(13) 

– kalsiumkarbonat, kalsiummagnesiumkarbonat(10) 0,3 

Fôrblandinger 

med unntak av: 

0,1 

– mineralfôr 0,2 

– fôrblandinger til fisk 0,2 

– fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr. 0,3» 

3) I avsnitt I skal ny sluttnote 13 lyde: 

« (13) Grenseverdien gjelder på grunnlag av våtvekt for fisk, andre vanndyr og produkter avledet av disse, beregnet på 

produksjon av fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr.» 

4) Rad 6 i del IV, Endosulfan, skal lyde: 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et 

vanninnhold på 12 % 

« 6. Endosulfan (summen av alfa- og 

beta-isomerer og av endosulfansulfat, 

uttrykt som endosulfan) 

Fôrmidler og fôrblandinger 

med unntak av: 

0,1 

– oljeholdige frø og avledede 

produkter fra bearbeiding av 

oljeholdige frø, med unntak av 

vegetabilsk råolje 

0,3 

– soyabønner og produkter framstilt 

gjennom bearbeidingen av dem, 

med unntak av rå soyaolje 

0,5 

– vegetabilsk råolje 1,0 

– fullfôr til fisk unntatt laksefisk 0 005 

– fullfôr til laksefisk 0,05» 
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5) Del VI om skadelige botaniske urenheter erstattes med følgende: 

«DEL VI: SKADELIGE BOTANISKE URENHETER 

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et 

vanninnhold på 12 % 

1. Ugressfrø og frukt som ikke er malt 

eller knust, og som inneholder 

alkaloider, glukosider eller andre 

giftige stoffer, isolert eller sammen, 

herunder 

Fôrmidler og fôrblandinger 3000 

– Datura sp. 1000 

2. Crotalaria spp. Fôrmidler og fôrblandinger 100 

3. Frø og skall fra Ricinus communis 

L., Croton tiglium L. og Abrus 

precatorius L. samt avledede 

produkter(1), isolert eller sammen 

Fôrmidler og fôrblandinger 10(2) 

4. Uavskallet bøk — Fagus sylvatica L. Fôrmidler og fôrblandinger Frø og frukter samt avledede produkter 

kan forekomme i fôr bare som 

sporstoffer som ikke kan bestemmes 

kvantitativt 

5. Oljejatropha – Jatropha curcas L. Fôrmidler og fôrblandinger Frø og frukter samt avledede produkter 

kan forekomme i fôr bare som 

sporstoffer som ikke kan bestemmes 

kvantitativt 

6. Frø fra Ambrosia spp. Fôrmidler(3) 

med unntak av 

50 

– Hirse (korn av Panicum miliaceum 

L.) og sorghum (korn av Sorghum 

bicolor (L) Moench s.l.) som ikke 

gis direkte til dyr som fôr(3) 

200 

Fôrblandinger som inneholder umalte 

korn og frø 

50 

7. Frø fra 

– Indian mustard — Brassica 

juncea (L.) Czern. and Coss. ssp. 

integrifolia (West.) Thell. 

– Sareptian mustard — Brassica 

juncea (L.) Czern. and Coss. ssp. 

juncea 

– Chinese mustard — Brassica 

juncea (L.) Czern. and Coss. ssp. 

juncea var. lutea Batalin 

Fôrmidler og fôrblandinger Frø kan forekomme i fôrvarer bare som 

sporstoffer som ikke kan bestemmes 

kvantitativt» 
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Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer 
Grenseverdi i mg/kg (ppm) i fôr med et 

vanninnhold på 12 % 

– Black mustard — Brassica 

nigra (L.) Koch 

– Etiopisk sennepskål — Brassica 

carinata A. Braun 

  

(1) I den grad innholdet kan bestemmes ved analytisk mikroskopi. 

(2) Omfatter også deler av frøskall. 

(3) Dersom det framlegges entydig bevis for at korn og frø er beregnet på maling eller knusing, er det ikke nødvendig å rengjøre dem før 

maling eller knusing, selv om de inneholder Ambrosia spp. i mengder som overstiger grenseverdiene forutsatt at: 

– sendingen transporteres i sin helhet til malings- og knusingsanlegget, og malings- og knusingsanlegget på forhånd er informert om 

det høye nivået av Ambrosia spp., slik at det kan treffe ytterligere forebyggende tiltak for å hindre at frøene spres til miljøet,  

– det framlegges sterke bevis på at forebyggende tiltak er truffet for å hindre spredning av frø fra Ambrosia spp. til miljøet under 

transporten til malings- eller knusingsanlegget, og 

– vedkommende godkjenner transporten, etter å ha forsikret seg om at de ovennevnte vilkårene er oppfylt. 

Om disse vilkårene ikke er oppfylt, skal sendingen rengjøres før en eventuell transport til EU og sikterestene behørig destrueres.» 
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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.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 prepara t 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. (tidligere Penicillium funiculosum) 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 (tidligere Penicillium 

funiculosum) IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 som tilsetningsstoff i fôrvarer til 

oppfôringskyllinger, livkyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og til egglegging.  

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 2. juli 2014(2) 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 Talaromyces 

versatilis (tidligere Penicillium funiculosum) 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 kan forbedre 

oppfôringskyllingers vektøkning. Denne konklusjonen kan utvides til også å gjelde livkyllinger. Ettersom virkemåten kan 

anses for å være lik hos alle fjørfearter, kan denne konklusjonen overføres til mindre utbredte fjørfearter ment for oppfôring 

eller egglegging. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den 

bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet 

ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110 av 29.4.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 12. 

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

(2) EFSA Journal 2014;12(7):3793. 

2020/EØS/57/13 
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5) 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 (tidligere Penicillium funiculosum) 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 som angitt i 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 som er angitt i vedlegget og tilhører kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

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

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 28. april 2015. 

 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 
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 

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 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-betaxylanaseaktivitet 

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. 

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). 

Oppfôrings-

kyllinger 

Livkyllinger 

Mindre utbredte 

fjørfearter til 

oppfôring og 

egglegging 

— Endo-1,4-

betaxylanase 

1 100 VU 

Endo-1,3(4)-

betaglukanase 

760 VU 

— 1. Angi lagringsvilkår 

og pelleterings-

stabilitet i bruks-

anvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

2. Sikkerhetstiltak: 

Bruk åndedrettsvern, 

vernebriller og hans-

ker ved håndtering. 

19. mai 2025 
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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 
Antall enheter aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold på 

12 % 

   Til mengdebestemmelse av aktiviteten til endo-

1,3(4)-betaglukanase: 

– viskosimetrisk metode basert på redusert 

viskositet gjennom virkning av endo-1,3(4)-

betaglukanase på glukansubstratet bygg-

betaglukan ved pH = 5,5 og 30 °C. 

      

(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) 2015/662 

av 28. april 2015 

om godkjenning av L-karnitin og L-karnitin-L-tartrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 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) L-karnitin og L-karnitin-L-tartrat ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer til 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, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt to søknader 

om ny vurdering av L-karnitin og preparater framstilt av dette og L-karnitin-L-tartrat til alle dyrearter og, i samsvar med 

artikkel 7 i nevnte forordning, om ny bruk i drikkevann. Søkerne anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle 

klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene var ledsaget av 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 av 24. april 2012(3) 

med at L-karnitin og L-karnitin-L-tartrat under de foreslåtte bruksvilkårene i fôrvarer og drikkevann ikke har noen 

skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte med at L-karnitin og L-

karnitin-L-tartrat betraktes som effektive kilder til L-karnitin. Myndigheten konkluderte videre med at det ikke vil 

oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter 

markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer og i vann 

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

5) Vurderingen av L-karnitin og L-karnitin-L-tartrat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6) 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. 

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 110 av 29.4.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 12. 

(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(5):2676 og EFSA Journal 2012;10(5):2677. 

0000/XXX/00/00 2020/EØS/57/14 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffene som er angitt i vedlegget og tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på 

vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

1. Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder stoffene, og som er framstilt og merket før 19. november 2015 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 19. mai 2015, 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 19. november 

2015 i samsvar med reglene som gjaldt før 19. mai 2015, 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 19. mai 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 19. mai 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

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

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 28. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenning-en 

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 % 

eller mg aktivt stoff / l vann 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a910 — L-karnitin Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-karnitin 

Aktivt stoff 

L-karnitin 

C7H15NO3 

CAS-nr.: 541-15-1 

L-karnitin, fast form, framstilt ved kjemisk syntese: 

minst 97 %. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-karnitin i tilsetningsstoffet: 

titrering med perklorsyre (Ph Eur 6th edition, 

monograph 1339) 

Til bestemmelse av L-karnitin i premikser: ione-

kromatografi med elektrisk konduktivitetsdeteksjon 

(IC-ECD) eller spektrofotometri etter enzymreaksjon 

med karnitinacetyltransferase. 

Til bestemmelse av L-karnitin i fôrvarer: Reversfase 

høytrykksvæskekromatografi (RP-HPLC) med fluo-

rescensdetektor eller spektrofotometri etter 

enzymreaksjon med karnitinacetyltransferase. 

Til bestemmelse av L-karnitin i vann: poten-

siometrisk titrering eller spektrofotometri etter 

enzymreaksjon med karnitinacetyltransferase. 

Alle 

dyrearter 

— — — 1. L-karnitin kan bringes 

i omsetning og brukes 

som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2. Angi vilkår for lagring 

og stabilitet i bruks-

anvisningen for til-

setningsstoffet og 

premiksen. 

3. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, 

vernebriller og hans-

ker ved håndtering. 

4. Tilsetningsstoffet kan 

brukes i drikkevann. 

19. mai 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenning-en 

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 % 

eller mg aktivt stoff / l vann 

3a911 — L-karnitin-

L-tartrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

L-karnitin-L-tartrat 

Aktivt stoff 

L-karnitin-L-tartrat 

C18H36N2O12 

CAS-nr.: 36687-82-8 

L-karnitin-L-tartrat, fast form, framstilt ved kjemisk 

syntese: minst 97 %. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av L-karnitin-L-tartrat i 

tilsetningsstoffet: potensiometrisk tilbaketitrering. 

Til bestemmelse av L-karnitin-L-tartrat (uttrykt som 

L-karnitin) i premikser: ionekromatografi med 

elektrisk konduktivitetsdeteksjon (IC-ECD) eller 

spektrofotometri etter enzymreaksjon med 

karnitinacetyltransferase. 

Til bestemmelse av L-karnitin-L-tartrat (uttrykt som 

L-karnitin) i fôrvarer: Reversfase høytrykks-

væskekromatografi (RP-HPLC) med fluorescens-

detektor eller spektrofotometri etter enzymreaksjon 

med karnitinacetyltransferase. 

Til bestemmelse av L-karnitin-L-tartrat (uttrykt som 

L-karnitin) i vann: potensiometrisk titrering eller 

spektrofotometri etter enzymreaksjon med 

karnitinacetyltransferase. 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Angi vilkår for 

lagring og stabilitet i 

bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

2.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, 

vernebriller og hans-

ker ved håndtering. 

3.  Tilsetningsstoffet kan 

brukes i drikkevann. 

19. mai 2025 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/722 

av 5. mai 2015 

om godkjenning av taurin som tilsetningsstoff i fôrvarer for Canidae, Felidae, Mustelidae og 

kjøttetende fisk(*) 

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) Taurin ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle 

dyrearter. Dette stoffet 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, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad 

om ny vurdering av taurin og preparater av taurin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og, i samsvar med 

artikkel 7 i nevnte forordning, om ny bruk i drikkevann. Søkeren anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle 

klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige 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 22. mai 2012(3) 

med at syntetisk taurin anses som effektivt for bruk i fôr til katter, hunder og kjøttetende fisk. Tidligere bruk av fôr som 

inneholder opptil 20 % fôr av animalsk opprinnelse, har ledet til den konklusjon at opptil 0,2 % taurin i fullfôr tolereres 

av alle dyrearter. Myndigheten anbefaler at taurin ikke lenger bør godkjennes for bruk i fjørfe, svin og drøvtyggere. 

Myndigheten konkluderte med at taurin under de foreslåtte bruksvilkårene i fôrvarer og drikkevann ikke har noen 

skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

5) Myndigheten konkluderte videre med at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. Myndigheten anser ikke 

at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer og vann framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6) Konklusjonene for katter og hunder kan overføres til arter av samme familie, som Felidae og Canidae, ettersom de er 

fysiologisk beslektede arter når det gjelder mage-tarm-funksjonen. 

7) Mustelidae tilhører Carnivora-ordenen, det samme gjør Felidae og Canidae. Mustelidae er kjøttetende arter, og mange 

av dem er obligate kjøttetere. De må ha taurin og dets forløpere metionin eller cystein i kosten for å opprettholde normal 

taurinkonsentrasjon i kroppen. Tradisjonelle taurinkilder er muskelvev, hjerne eller indre organer. Ettersom 

varmebehandling og bruk av alternative proteinkilder (med lavt innhold av denne aminosyren) reduserer tilgangen til 

taurin og dets forløpere i fôrvarer, er det tidligere brukt fôr som inneholder taurin som tilsetningsstoff for å sikre at 

taurinbehovet hos Mustelidae blir tilfredsstilt. 

8) Vurderingen av taurin viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

Bruk av stoffet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 6.5.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 12. 

(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(6):2736. 

2020/EØS/57/15 
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9) 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. 

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 

Stoffet som er angitt i vedlegget og tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene 

fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

1.  Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 26. november 2015 

i samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

2.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet som angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 26. november 

2015 i samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt dersom de er beregnet på kjøttetende fisk. 

3.  Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet som angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 26. mai 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

dersom de er beregnet på Canidae, Felidae og Mustelidae. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % eller 

mg aktivt stoff / l vann 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a370 — Taurin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Taurin 

Aktivt stoff 

Taurin 

IUPAC-navn: 2-amino-etansulfonsyre 

C2H7NO3S 

CAS-nummer: 107-35-7 

Taurin, fast form, framstilt ved kjemisk 

syntese: minst 98 %. 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av taurin i tilsetningsstoff i 

fôrvarer: ionebytterkromatografi med 

postkolonnederivatisering (Den europeiske 

farmakopés analysemetode for fastsettelse av 

aminosyrer (Ph. Eur. 6.6, 2.2.56 Method 1)). 

Til bestemmelse av taurin i premikser og 

fôrvarer: ionebytterkromatografi med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

deteksjon, basert på forordning (EF) 

nr. 152/2009 (vedlegg III, F), eller høytrykks-

væskekromatografi med omvendt fase (RP-

HPLC) koplet til fluorescensdetektor (AOAC 

999.12). 

Canidae, 

Felidae, 

Mustelidae og 

kjøttetende fisk 

— — — 1.  Taurin kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2.  Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet og 

premiksene. 

3.  Anbefalt høyeste innhold i 

mg taurin per kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 %: 

– Felidae: 2500 

– Kjøttetende fisk: 25000 

– Canidae og Mustelidae: 

2000. 

4.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

5.  Tilsetningsstoffet kan 

brukes i drikkevann. 

26. mai 2025 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp mg aktivt stoff / kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % eller 

mg aktivt stoff / l vann 

   Til bestemmelse av taurin i vann: Væske-

kromatografi koplet til UV- eller fluore-

scensdetektor (AOAC 997.05). 

      

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

 



Nr. 57/458 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/723 

av 5. mai 2015 

om godkjenning av biotin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 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) Biotin ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter. Dette 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, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt to søknader 

om ny vurdering av biotin og preparater av biotin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og, i samsvar med 

artikkel 7 i nevnte forordning, om ny bruk i drikkevann. Søkerne anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle 

klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene var ledsaget av 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 av 16. oktober 

2012 og 17. oktober 2012(3) med at biotin under de foreslåtte bruksvilkårene i fôrvarer og drikkevann ikke har noen 

skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. Myndigheten konkluderte også med at syntetisk biotin 

anses som en effektiv biotinkilde i fôrvarer, og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffene i fôrvarer og drikkevann framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av biotin viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

Bruk av stoffet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6) 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. 

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 

Stoffet som er angitt i vedlegget og tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene 

fastsatt i vedlegget. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 6.5.2015, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 12. 

(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):2925;EFSA Journal 2012;10(11):2926. 

2020/EØS/57/16 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/459 

 

Artikkel 2 

1.  Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 26. november 2015 

i samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, 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 26. november 

2015 i samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, 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 26. mai 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

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

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2015. 

 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 % eller mg 

aktivt stoff / l vann. 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a880 — Biotin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Biotin 

Aktivt stoff 

D-(+)-biotin 

C10H16N2O3S 

– CAS-nr.: 58-85-5 

– Biotin, fast form, framstilt ved kjemisk 

syntese 

– Renhetskriterier: minst 97 % 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av D-(+)-biotin i 

tilsetningsstoff i fôrvarer: potensiometrisk 

titrering og identifikasjon ved optisk dreining 

(European Pharmacopeia 6.0, method 

01/2008:1073). 

Til bestemmelse av D-(+)-biotin i premikser 

og fôrvarer: Reversfase-høytrykksvæske-

kromatografi i kombinasjon med 

massespektrometri (RP-HPLC-MS/MS). 

Til bestemmelse av D-(+)-biotin i vann: 

mikrobiologisk analyse (US Pharmacopoeia 

21, 3rd supplement, method (88) 1986) 

Alle dyrearter — — — 1.  Biotin kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

2.  Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet og 

premiksen. 

3.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern ved håndte-

ring. 

4.  Tilsetningsstoffet kan 

brukes i drikkevann. 

26. mai 2025 

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

 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/461 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/724 

av 5. mai 2015 

om godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som tilsetningsstoffer i fôrvarer til 

alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

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

fôrvarer(1), særlig artikkel 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) Vitamin A ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle 

dyrearter. Dette 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, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad 

om ny vurdering av vitamin A i form av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat og preparater av disse som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, for ny bruk i drikkevann. 

Søkeren anmodet om at disse tilsetningsstoffene skulle klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige 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 12. desember 

2012(3) med at retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkninger på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

5) Myndigheten konkluderte videre med at retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat er effektive kilder til vitamin 

A, og at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffene i 

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

6) Vurderingen av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt, bortsett fra for drikkevann. Bruk av stoffene bør derfor godkjennes i fôrvarer 

som angitt i vedlegget til denne forordning. Det bør fastsettes høyeste tillatte innhold av vitamin A uavhengig av dets 

form. Vitamin A bør ikke gis direkte gjennom drikkevann ettersom en ekstra tilførselskanal vil øke risikoen for 

brukerne. Godkjenningen av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som ernæringsmessige tilsetningsstoffer i 

funksjonsgruppen «vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», bør derfor avslås 

for bruk i vann. Dette forbudet får ikke anvendelse dersom tilsetningsstoffene forekommer i fôrblandinger som senere 

tilføres gjennom vann. 

7) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig anvendelse, bør 

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

medfører. 

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

fôr — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 115 av 6.5.2015, s. 25, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 12. 

(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 2013; 11(1):3037. 

2020/EØS/57/17 



Nr. 57/462 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffene som er angitt i vedlegget og tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «vitaminer, 

provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoffer i fôrvarer på 

vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Godkjenningen av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og 

funksjonsgruppen «vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning» avslås for bruk i vann. 

Artikkel 3 

Stoffene angitt i vedlegget og premikser som inneholder stoffene, og som er framstilt og merket før 26. november 2015 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 26. mai 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt 

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

Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffene angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før 26. mai 2017 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 26. mai 2015, 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 4 

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp IU av vitamin A per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a672a — «Retinylacetat» 

eller «Vitamin 

A» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Retinylacetat 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Retinylacetat 

C22H32O2 

CAS-nr.: 127-47-9 

Retinylacetat, fast form, framstilt ved 

kjemisk syntese. 

Renhetskriterier: minst 95 % (minst 

2,76 MIU/g). 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av vitamin A i til-

setningsstoff i fôrvarer: tyntsjiktkromatografi 

og UV-deteksjon (TLC-UV) (Ph. Eur. 

6th edition, monograph 0217).  

Til bestemmelse av vitamin A i premikser og 

fôrvarer: Reversfase høytrykksvæske-

kromatografi (RP-HPLC) med UV- eller 

fluorescensdeteksjon — kommisjons-

forordning (EF) nr. 152/2009(2). 

Smågriser 

(spedgriser og 

avvente smågriser) 

— — 16000 1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôr i form av en 

premiks. 

2. Retinylacetat kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3.  Som angitt på etiketten 

gjelder følgende ekvivalenter 

for innholdet: 1IU = 0,344 μg 

retinylacetat. 

4. Blandingen av retinylacetat, 

retinylpalmitat og retinyl-

propionat skal ikke overstige 

det høyeste tillatte innholdet 

for de relevante artene og 

kategoriene. 

5. Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen 

for tilsetningsstoffet og 

premiksene. 

6. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

26. mai 2025 

Oppfôringssvin — — 6500 

Purker — — 12000 

Andre svin — — — 

Kyllinger og 

mindre utbredte 

fjørfearter 

≤ 14 dager — 20000 

> 14 dager — 10000 

Kalkuner ≤ 28 dager — 20000 

> 28 dager — 10000 

Annet fjørfe — — 10000 

Melkekyr og 

avlskyr 

 — 9000 

Kalver beregnet på 

avl 

4 måneder — 16000 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp IU av vitamin A per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

    Andre kalver og 

kyr 

— — 25000   

Lam og kje 

beregnet på avl 

≤ 2 måneder — 16000 

> 2 måneder — — 

Oppfôringsstorfe,  

-sauer og -geiter 

— — 10000 

Annet storfe og 

andre sauer og 

geiter 

— — — 

Pattedyr — — Bare 

melke-

erstatning: 

25000 

Andre dyrearter — — — 

3a672b  «Retinyl-

palmitat» eller 

«Vitamin A» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Retinylpalmitat 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Retinylpalmitat 

C36H60O2 

CAS-nr.: 79-81-2 

Retinylpalmitat, fast eller flytende form, 

framstilt ved kjemisk syntese: minst 90 % 

eller 1,64 MIU/g. 

Smågriser 

(spedgriser og 

avvente smågriser) 

— — 16000 1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôr i form av en 

premiks. 

2.  Retinylpalmitat kan bringes i 

omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3.  Som angitt på etiketten 

gjelder følgende ekvivalenter 

for innholdet: 1IU =  

0,5458 μg retinylpalmitat. 

26. mai 2025 

Oppfôringssvin — — 6500 

Purker — — 12000 

Andre svin — — — 

Kyllinger og 

mindre utbredte 

fjørfearter 

≤ 14 dager — 20000 

> 14 dager — 10000 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp IU av vitamin A per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

   Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av vitamin A i til-

setningsstoff i fôrvarer: tyntsjiktkromatografi 

og UV-deteksjon (TLC-UV) (Ph. Eur. 

6th edition, monograph 0217).  

Til bestemmelse av vitamin A i premikser og 

fôrvarer: Reversfase høytrykksvæske-

kromatografi (RP-HPLC) med UV- eller 

fluorescensdeteksjon — forordning (EF) 

nr. 152/2009. 

Kalkuner ≤ 28 dager — 20000 4.  Blandingen av retinylacetat, 

retinylpalmitat og retinyl-

propionat skal ikke overstige 

det høyeste tillatte innholdet 

for de relevante artene og 

kategoriene. 

5.  Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen  

for tilsetningsstoffet og 

premiksene. 

6.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

 

> 28 dager — 10000 

Annet fjørfe — — 10000 

Melkekyr og 

avlskyr 

— — 9000 

Kalver beregnet på 

avl 

4 måneder — 16000 

Andre kalver og 

kyr 

— — 25000 

Lam og kje 

beregnet på avl 

≤ 2 måneder — 16000 

> 2 måneder — — 

Oppfôringsstorfe, -

sauer og -geiter 

— — 10000 

Annet storfe og 

andre sauer og 

geiter 

— — — 

Pattedyr — — Bare 

melke-

erstatning: 

25000 

Andre dyrearter — — — 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp IU av vitamin A per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

3a672c  «Retinyl-

propionat» 

eller «Vitamin 

A» 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Retinylpropionat 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

tilsetningsstoff 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Retinylpropionat 

C23H34O2 

CAS-nr.: 7069-42-3 

Retinylpropionat, fast eller flytende form, 

framstilt ved kjemisk syntese: minst 95 % 

eller 2,64 MIU/g 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av vitamin A i 

tilsetningsstoff i fôrvarer: tyntsjiktkroma-

tografi og UV-deteksjon (TLC-UV) (Ph. Eur. 

6th edition, monograph 0217). 

Til bestemmelse av vitamin A i premikser og 

fôrvarer: Reversfase høytrykksvæske-

kromatografi (RP-HPLC) med UV- eller 

fluorescensdeteksjon — forordning (EF) 

nr. 152/2009. 

Smågriser 

(spedgriser og 

avvente smågriser) 

— — 16000 1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôr i form av en 

premiks. 

2.  Retinylpropionat kan bringes 

i omsetning og brukes som 

tilsetningsstoff i form av et 

preparat. 

3.  Som angitt på etiketten 

gjelder følgende ekvivalenter 

for innholdet: 1IU =  

0,3585 μg retinylpropionat. 

4.  Blandingen av retinylacetat, 

retinylpalmitat og retinyl-

propionat skal ikke overstige 

det høyeste tillatte innholdet  

for de relevante artene og 

kategoriene. 

5.  Angi vilkår for lagring og 

stabilitet i bruksanvisningen  

for tilsetningsstoffet og 

premiksene. 

6.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

26. mai 2025 

Oppfôringssvin — — 6500 

Purker — — 12000 

Andre svin — — — 

Kyllinger og 

mindre utbredte 

fjørfearter 

≤ 14 dager — 20000 

> 14 dager — 10000 

Kalkuner ≤ 28 dager — 20000 

> 28 dager — 10000 

Annet fjørfe — — 10000 

Melkekyr og 

avlskyr 

— — 9000 

Kalver beregnet på 

avl 

4 måneder — 16000 

Andre kalver eller 

kyr 

— — 25000 

Lam og kje 

beregnet på avl 

≤ 2 måneder — 16000 

> 2 months — — 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av god-

kjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp IU av vitamin A per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

    Oppfôrings-storfe, 

-sauer og –geiter 

— — 10000   

Annet storfe og 

andre sauer og 

geiter 

— — — 

Pattedyr — — Bare 

melke-

erstatning: 

25000 

Andre dyrearter — — — 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av 27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1). 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/165 

av 3. februar 2015 

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av melkesyre, Lecanicillium muscarium stamme Ve6, kitosanhydroklorid og 

Equisetum arvense L. 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 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Når det gjelder melkesyre, Lecanicillium muscarium stamme Ve6, kitosanhydroklorid og Equisetum arvense L., er det 

ikke fastsatt særlige grenseverdier, og stoffene er heller ikke oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005, og 

derfor har standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) anvendelse.  

2) Kitosanhydroklorid er godkjent som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1107/2009(2). I lys av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 563/2014(3) anser Kommisjonen det som 

hensiktsmessig å oppføre stoffet i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

3) Equisetum arvense L. er godkjent som basisstoff i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. I lys av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 462/2014(4) anser Kommisjonen det som hensiktsmessig å oppføre stoffet i vedlegg 

IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) Melkesyre er godkjent som tilsetningsstoff i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008(5). I lys av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1129/2011(6) anser Kommisjonen det som 

hensiktsmessig å oppføre melkesyre i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 4.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2015 av 25. september 2015 

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. 19 av 30.3.2017, s. 14. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) 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). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 563/2014 av 23. mai 2014 om godkjenning av basisstoffet kitosanhydroklorid i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 156 av 24.5.2014, s. 5). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 462/2014 av 5. mai 2014 om godkjenning av basisstoffet Equisetum arvense L. i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 540/2011 (EUT L 134 av 7.5.2014, s. 28). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 354 av 

31.12.2008, s. 16). 

(6) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1129/2011 av 11. november 2011 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 for å opprette en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 295 av 12.11.2011, s. 1). 
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5) Når det gjelder Lecanicillium muscarium stamme Ve6, konkluderte Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet(1) med at stoffet bør oppføres i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelse og de faktorer som er relevante for saken, oppfyller de aktuelle 

endringene av grenseverdier kravene i artikkel 5 nr. 1 og artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg IV skal postene: «melkesyre(2)», «Lecanicillium muscarium stamme Ve6», «kitosanhydroklorid» og «Equisetum 

arvense L.» tilføyes i alfabetisk rekkefølge. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 3. februar 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Lecanicillium 

muscarium strain Ve6, notified as Verticillium lecanii. EFSA Journal 2010; 8(1):1446. [45 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1446. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/401 

av 25. februar 2015 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier 

for rester av acetamiprid, kromafenozid, cyazofamid, dikamba, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, formetanat, 

nikotin, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, tau-fluvalinat og tebukonazol i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler 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, cyazofamid, formetanat, pymetrozin, pyraklostrobin og tebukonazol er fastsatt i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av penkonazol er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. For kromafenozid, dikamba, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, 

nikotin og tau-fluvalinat er det fastsatt grenseverdier for restmengder i del A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005.  

2) Innenfor rammen av prosedyren for godkjenning av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet 

kromafenozid på kjernefrukter og druer, 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 cyazofamid, er det inngitt en slik søknad for druer. Når det gjelder difenokonazol, er det inngitt en slik 

søknad for grønnsakpaprika og eggplanter. Når det gjelder fenpyrazamin, er det inngitt en slik søknad for aprikoser, 

kirsebær, ferskener og plommer. Når det gjelder formetanat, er det inngitt en slik søknad for jordbær. Når det gjelder 

penkonazol, er det inngitt en slik søknad for bjørnebær og bringebær. Når det gjelder pymetrozin, er det inngitt en slik 

søknad for azarolhagtorn. Når det gjelder pyraklostrobin, er det inngitt en slik søknad for sikorirøtter. Når det gjelder 

tau-fluvalinat, er det inngitt en slik søknad for kjernefrukter, ferskener, aprikoser, druer, tomater, eggplanter, meloner, 

brokkoli, rosenkål, knutekål, artisjokker, salat og andre salatplanter. Når det gjelder tebukonazol, er det inngitt en slik 

søknad for valmuefrø.  

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad om bruk av acetamiprid på 

aprikoser og nøtter. Søkeren hevder at den tillatte bruken av nevnte stoff på slike vekster i USA 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) Slike søknader er også inngitt for bruk av dikamba på genmodifiserte soyabønner og bruk av fluazinam på ginsengrot. 

Søkerne hevder at den tillatte bruken av nevnte stoffer på slike vekster i USA 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.  

6) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 14.3.2015, s. 114, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 204/2015 av 

25. september 2015 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. 19 av 30.3.2017, s. 14. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 
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7) 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(1). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

8) Når det gjelder bruk av fenpyrazamin på ferskener, konkluderte Myndigheten i sin grunngitte uttalelse med at det ikke 

var nødvendig å endre grenseverdien. Når det gjelder bruk av tau-fluvalinat på kjernefrukter, aprikoser, ferskener og 

tomater, var de framlagte opplysningene ikke tilstrekkelig til å fastsette nye grenseverdier. De eksisterende 

grenseverdiene bør derfor forbli uendret. 

9) Når det gjelder dikamba, ble det ikke funnet restmengder i dikambatolerante soyabønner ved høsting. Myndigheten 

konkluderte med at den relevante bestanddelen i de restmengder som ble funnet i dikambatolerante soyabønner, var 

metabolitten 3,6-diklorsalisylsyre (DCSA). 

10) 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 nyeste 

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 vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt 

referansedose (ARfD) overskrides. 

11) Når det gjelder nikotin, ble det ved forordning (EU) nr. 897/2012(2) fastsatt midlertidige grenseverdier for viltvoksende 

sopp fram til 30. november 2014 i henhold til artikkel 16 nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 396/2005, i påvente av 

framlegging og vurdering av nye opplysninger om naturlig forekomst eller dannelse av nikotin i de aktuelle produktene. 

  

(1) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på: http://www.efsa.europa.eu: 

 Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for acetamiprid in apricots and tree nuts. EFSA 

Journal 2013;11(12):3506 [30 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3506. 

 Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chromafenozide in pome fruits and grapes. EFSA Journal 2014;12(2):3569 

[25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3569. 

 Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyazofamid in grapes. EFSA Journal 2013;11(10):3402 [23 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2013.3402. 

 Reasoned opinion on the modification of the MRL for dicamba in genetically modified soybean. EFSA Journal 2013;11(10):3440 [38 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2013.3440. 

 Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in peppers and aubergines. EFSA Journal 2014;12(4):3676 

[27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3676. 

 Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyrazamine in apricots, cherries, peaches and plums. EFSA Journal 

2014;12(3):3619 [25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3619. 

 Reasoned opinion on modification of the existing MRL for fluazinam in ginseng root. EFSA Journal 2014;12(5):3690 [20 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3690. 

 Reasoned Opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in strawberries. EFSA Journal 2014;12(3):3596 [23 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3596. 

 Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penconazole in blackberries and raspberries. EFSA Journal 2014;12(3):3618 [24 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3618. 

 Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in azaroles, celery and fennel. EFSA Journal 2013;11(8):3348 

[27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3348. 

 Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyraclostrobin in chicory roots. EFSA Journal 2014;12(5):3685 [23 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3685. 

 Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops. EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3548. 

 Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tebuconazole in poppy seed. EFSA Journal 2013;11(5):3248 [31 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2013.3248. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 897/2012 av 1. oktober 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenikan, dimoksystrobin, 

metoksyfenozid og nikotin i eller på visse produkter (EUT L 266 av 2.10.2012, s. 1). 

http://www.efsa.europa.eu/
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Kommisjonen er blitt underrettet om et forskningsprosjekt som gjennomføres for å undersøke kildene til nikotin som 

forekommer i disse vekstene. Av hensyn til dette prosjektets forventede varighet og for at Kommisjonen skal få 

tilstrekkelig tid til å treffe en beslutning, bør gyldighetstiden for disse grenseverdiene forlenges til 19. oktober 2016. 

12) Når det gjelder formetanat, ble flere grenseverdier endret ved forordning (EU) nr. 61/2014(1). Ved nevnte forordning ble 

grenseverdiene for jordbær senket til bestemmelsesgrensen fra og med 14. august 2014. Av hensyn til rettssikkerheten 

bør grenseverdien fastsatt i denne forordning, få anvendelse fra samme dato. 

13) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses 

de foreslåtte endringer av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005. 

14) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning.  

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. november 2014. Den får imidlertid anvendelse fra 14. august 2014 for grenseverdien for rester av 

formetanat i jordbær. 

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

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President  

 _____  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 61/2014 av 24. januar 2014 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av cyromazin, fenpropidin, formetanat, oksamyl og tebukonazol i eller på visse 

produkter (EUT L 22 av 25.1.2014, s. 1). 
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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, cyazofamid, formetanat, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin og 

tebukonazol lyde:  

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0100000 1.  FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER        

0110000 i)  Sitrusfrukter 0.9 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.3(+)   

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, 

tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

     1 5 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og 

andre hybrider) 

     2 0.9 

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, 

fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 

     1 5 

0110040 Limetter      1 5 

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer 

og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x 

sinensis)) 

     1 5 

0110990 Andre      1 5 

0120000 ii)  Nøtter 0.07 0.02(*) 0.01(*) 0.05(*)   0.05 

0120010 Mandler     0.02(*) 0.02(*)  

0120020 Paranøtter     0.02(*) 0.02(*)  

0120030 Kasjunøtter     0.02(*) 0.02(*)  

0120040 Kastanjer     0.05 0.02(*)  

0120050 Kokosnøtter     0.02(*) 0.02(*)  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)     0.05 0.02(*)  

0120070 Macadamianøtter     0.02(*) 0.02(*)  

0120080 Pekannøtter     0.02(*) 0.02(*)  

0120090 Pinjekjerner     0.02(*) 0.02(*)  

0120100 Pistasienøtter     0.02(*) 1  

0120110 Valnøtter     0.05 0.02(*)  

0120990 Andre     0.02(*) 0.02(*)  

0130000 iii)  Kjernefrukter 0.8 0.01(*) 0.01(*) 0.2 0.02(*) 0.5  

0130010 Epler (villepler)     (+)  0.3 

0130020 Pærer (japanske pærer)     (+)  0.3 



Nr. 57/474 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Kode 

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for(a) 

A
ce

ta
m

ip
ri

d
(R

) 

C
y
az

o
fa

m
id

 

F
o
rm

e
ta

n
at

: 
su

m
m

en
 a

v
 

fo
rm

e
ta

n
at

 o
g
 d

et
s 

sa
lt

er
 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 f

o
rm

et
a
n
at

 

(h
y
d
ro

k
lo

ri
d
) 

P
en

k
o
n
az

o
l(

F
) 

P
y
m

et
ro

zi
n
(A

)(
R

) 

P
y
ra

k
lo

st
ro

b
in

(F
) 

T
eb

u
k
o
n
az

o
l(

R
) 

0130030 Kveder       0.5 

0130040 Mispel    (**)   0.5 

0130050 Japansk mispel    (**)   0.5 

0130990 Andre       0.5 

0140000 iv)  Steinfrukter  0.01(*) 0.01(*)     

0140010 Aprikoser 0.8   0.1 0.03 (+) 1 0.6 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 1.5   0.05(*) 0.02(*) 3 1(+) 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0.8   0.1 0.03 (+) 0.3 0.6 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, 

slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel /  

kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

0.03   0.05(*) 0.02(*) 0.8 1 

0140990 Andre 0.01(*)   0.05(*) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0150000 v)  Bær og småfrukter        

0151000 a)  Borddruer og vindruer 0.5 2 0.1 0.2 0.02(*)   

0151010 Borddruer      1(+) 0.5 

0151020 Vindruer      2 1(+) 

0152000 b)  Jordbær 0.5 0.01(*) 0.4 0.5 0.3 (+) 1.5 0.02(*) 

0153000 c)  Bær fra halvbusker 2 0.01(*) 0.01(*)    0.5 

0153010 Bjørnebær    0.1 3 (+) 3  

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, 

moltebær og andre Rubus-hybrider) 

   0.05(*) 0.02(*) 2 (+) 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus 

arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

Rubus idaeus)) 

   0.1 3(+) 3  

0153990 Andre    0.05(*) 0.02(*) 2 (+) 

0154000 d)  Andre småfrukter og bær  0.01(*) 0.01(*)    1.5 

0154010 Blåbær 2   0.05(*) 0.7(+) 4  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 2   0.05(*) 0.02(*) 3  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 2   0.5 0.7(+) 3  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre 

Ribes-arter) 

2   0.05(*) 0.7(+) 3  

0154050 Nyper 2   (**) 0.02(*) 3  

0154060 Morbær (melbær) 2   (**) 0.02(*) 3  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0.01(*)   (**) 0.7(+) 3  
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0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/ 

havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær 

fra trær) 

2   (**) 0.02(*) 3  

0154990 Andre 0.01(*)   0.05(*) 0.02(*) 3  

0160000 vi)  Forskjellige frukter  0.01(*) 0.01(*) 0.05(*)    

0161000 a)  Spiselig skall      0.02(*)  

0161010 Dadler 0.01(*)    0.02(*)  0.02(*) 

0161020 Fikener 0.03    0.02(*)  0.02(*) 

0161030 Bordoliven 0.01(*)    0.05(*)  0.05 

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami 

(oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia 

x Fortunella spp.)) 

0.01(*)    0.02(*)  0.02(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0.01(*)   (**) 0.02(*)  0.02(*) 

0161060 Daddelplommer 0.01(*)   (**) 0.02(*)  0.02(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/ 

vannepler, malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær/grumichama 

(Eugenia uniflora)) 

0.01(*)   (**) 0.02(*)  0.02(*) 

0161990 Andre 0.01(*)    0.02(*)  0.02(*) 

0162000 b)  Uspiselig skall, små 0.01(*)    0.02(*) 0.02(*)  

0162010 Kiwier       0.02(*) 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, 

longan, mangostan, langsat, salak) 

      0.02(*) 

0162030 Pasjonsfrukt       1 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)    (**)   0.02(*) 

0162050 Stjerneepler    (**)   0.02(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, 

hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul 

sapot, mammeysapot) 

   (**)   0.02(*) 

0162990 Andre       0.02(*) 

0163000 c)  Uspiselig skall, store 0.01(*)       

0163010 Avokadoer     0.05(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)     0.02(*) 0.02(*) 0.05 

0163030 Mango     0.02(*) 0.05 0.1 

0163040 Papaya     0.02(*) 0.07 2 

0163050 Granatepler     0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 
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0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/ 

søtannona, ilama (Annona diversifolia) og 

andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

   (**) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))    (**) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0163080 Ananas     0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)    (**) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0163100 Durian    (**) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0163110 Surannona (guanabana)    (**) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0163990 Andre     0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0200000 2.  GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE        

0210000 i)  Rot- og knollvekster 0.01(*)  0.01(*) 0.05(*) 0.02(*)   

0211000 
a)  Poteter 

 0.01(*) 

(+) 

  (+) 0.02(*) 0.02(*) 

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster  0.01(*)    0.02(*) 0.02(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)        

0212020 Søtpoteter        

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)        

0212040 Arrowrot    (**)    

0212990 Andre         

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

       

0213010 Rødbeter  0.01(*)    0.1 0.02(*) 

0213020 Gulrøtter  0.01(*)    0.5 0.4 

0213030 Knollselleri  0.01(*)   (+) 0.3 0.5 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot) 

 0.1    0.3 0.4 

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  0.01(*)    0.06 0.02(*) 

0213060 Pastinakk  0.01(*)    0.3 0.4 

0213070 Rotpersille  0.01(*)    0.1 0.4 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 

reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

 0.01(*)   (+) 0.5 0.02(*) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk 

østersurt, spiselig borre) 

 0.01(*)    0.1 0.4 (+) 

0213100 Kålrot  0.01(*)    0.02(*) 0.3 
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0213110 Neper  0.01(*)    0.02(*) 0.3 

0213990 Andre  0.01(*)    0.02(*) 0.02(*) 

0220000 ii)  Løk  0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*)   

0220010 Hvitløk 0.02     0.3 0.1 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0.02     1.5 0.1 

0220030 Sjalottløk 0.01(*)     0.3 0.05 

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 0.01(*)     1.5 0.6 

0220990 Andre 0.01(*)     0.02(*) 0.02(*) 

0230000 iii)  Fruktbærende grønnsaker        

0231000 a)  Søtvierfamilien        

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense), tretomat) 

0.2 0.6(+) 0.3 0.1 0.5(+) 0.3 0.9 

0231020 Paprika (chilipepper) 0.3 0.01(*) 0.01(*) 0.2 3(+) 0.5 0.6 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit 

aubergine (S. macrocarpon)) 

0.2 0.01(*) 0.3 0.1 0.5(+) 0.3 0.4(+) 

0231040 
Okra 

0.2 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*) 

(+) 

0.02(*) 0.02(*) 

0231990 Andre 0.2 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 0.3 0.2(+)  0.1 1 (+) 0.5  

0232010 Slangeagurker   0.01(*)    0.2 

0232020 Sylteagurker   0.3    0.02(*) 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, man-

delgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

  0.01(*)    0.2 

0232990 Andre   0.01(*)    0.02(*) 

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall 0.2 0.15(+) 0.3 0.1 0.3(+) 0.5  

0233010 Meloner (hornmelon)       0.2(+) 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, man-

delgresskar (sen variant)) 

      0.15 

0233030 Vannmeloner       0.15 

0233990 Andre       0.15 

0234000 
d)  Sukkermais (babymais) 

0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*) 

(+) 

0.02(*) 0.6 

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker 0.2 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 
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0240000 iv)  Kål  0.01(*) 0.01(*) 0.05(*)    

0241000 a)  Blomsterkål 0.4    0.03(+) 0.1  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk 

brokkoli) 

      0.15 

0241020 Blomkål       0.05 

0241990 Andre       0.02(*) 

0242000 b)  Hodekål       0.7 

0242010 Rosenkål 0.05    0.08(+) 0.3  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 0.7    0.05(+) 0.2  

0242990 Andre 0.01(*)    0.02(*) 0.02(*)  

0243000 c)  Bladkål 0.01(*)    0.2(+) 1.5 0.02(*) 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, 

pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

       

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 

portugisisk kål, åkerkål) 

       

0243990 Andre        

0244000 
d)  Knutekål 

0.01(*)    0.02(*) 

(+) 

0.02(*) 0.02(*) 

0250000 v)  Bladgrønnsaker og friske urter    0.05(*)    

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, herunder 

Brassicacea 

 0.01(*) 0.01(*)    0.5 

0251010 Vårsalat (taggbegersalat) 3    3(+) 10  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) lettuce) 

3    3(+) 2  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, 

italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar 

loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus 

var. foliosum), løvetann (blader)) 

1.5    0.6(+) 0.4  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 3    0.6(+) 10  

0251050 Vårkarse 3   (**) 3(+) 10  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis 

spp.)) 

3    3(+) 10  

0251070 Sareptasennep 3   (**) 0.6(+) 10  
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0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder 

nepeblader (mizuna, erteblader, reddik-

blader og andre unge spirer, herunder 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

3    3(+) 10  

0251990 Andre 0.01(*)    0.02(*) 10  

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)  0.01(*) 0.01(*)    0.02(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat 

(pak-khom, tampara), tajerblader, 

bitterblad/bitawiri) 

5    0.6(+) 0.5  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, 

vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

3   (**) 0.4(+) 0.02(*)  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 3    0.6(+) 0.5  

0252990 Andre 0.01(*)    0.02(*) 0.02(*)  

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, 

bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 

0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) (**) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0254000 d)  Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/sala-

tipomea/kankong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vann-

mimosa) 

0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)  0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0255000 e)  Salatsikori 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*)  0.02(*) 0.02(*) 0.15 

0256000 f)  Urter 3 0.02(*) 0.02(*)  3 2  

0256010 Kjørvel     (+)  0.05(*) 

0256020 Gressløk     (+)  2 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, 

dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel 

og andre Apiacea-blader, koriander / 

meksikansk koriander, cilantro / lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

    (+)  0.05(*) 

0256040 Persille (blader av rotpersille)     (+)  2 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av 

Borago officinalis) 

   (**) (+)  0.05(*) 

0256060 Rosmarin    (**) (+)  0.05(*) 

0256070 Timian (merian, oregano)    (**) (+)  0.05(*) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, 

peppermynte, hellig basilikum, søt 

basilikum, sitronbasilikum, spiselige 

blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, 

villbetelblader, karriblader) 

   (**) (+)  0.05(*) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)    (**) (+)  0.05(*) 
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0256100 Estragon (isop)    (**) (+)  0.05(*) 

0256990 Andre       0.05(*) 

0260000 vi)  Belgfrukter (friske)  0.01(*) 0.01(*) 0.05(*)  0.02(*)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbøn-

ner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner, guarbønner, soya-

bønner) 

0.15    2(+)  2(+) 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

vignabønner) 

0.3    0.02(*) 

(+) 

 2(+) 

0260030 
Erter (med belg) (sukkererter) 

0.4    0.02(*) 

(+) 

 2(+) 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0.3    0.02(*)  0.02(*) 

0260050 Linser 0.01(*)    0.02(*)  0.02(*) 

0260990 Andre 0.01(*)    0.02(*)  0.02(*) 

0270000 vii)  Stengelgrønnsaker (friske)  0.01(*) 0.01(*)     

0270010 Asparges 0.01(*)   0.05(*) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0.01(*)   0.05(*) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0270030 
Hageselleri 

1.5   0.05(*) 0.04(+) 0.02(*) 

(+) 

0.5(+) 

0270040 Fennikel 0.01(*)   0.05(*) 0.04(+) 0.02(*) 0.02(*) 

0270050 
Artisjokk (bananblomst) 

0.7   0.2 0.02(*) 

(+) 

2 0.6 

0270060 Purre 0.01(*)   0.05(*) 0.02(*) 0.7 0.6 

0270070 Rabarbra 0.01(*)   0.05(*) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0270080 Bambusskudd 0.01(*)   (**) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0270090 Palmehjerter 0.01(*)   (**) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0270990 Andre 0.01(*)   0.05(*) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0280000 viii) Sopp 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, 

shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler)) 

       

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp) 

       

0280990 Andre        

0290000 ix)  Tang og tare 0.01(*)  0.01(*) (**) 0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0300000 3.  TØRKEDE BELGFRUKTER  0.02(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.05(*)   

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebøn-

ner, vignabønner) 

0.07     0.3 0.3 

0300020 Linser 0.01(*)     0.5 0.2 
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0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0.07     0.3 0.2 

0300040 Lupiner 0.01(*)     0.05 0.2 

0300990 Andre 0.01(*)     0.3 0.2 

0400000 4.  OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0.02(*) 0.01(*) 0.05(*)    

0401000 i)  Oljeholdige frø        

0401010 Linfrø 0.01(*)    0.02(*) 0.2 0.6 

0401020 Jordnøtter 0.01(*)    0.02(*) 0.04 0.15 

0401030 Valmuefrø 0.01(*)    0.02(*) 0.2 0.2 

0401040 Sesamfrø 0.01(*)    0.02(*) 0.2 0.02(*) 

0401050 Solsikkefrø 0.01(*)    0.02(*) 0.3 0.02(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs) 0.2    0.02(*) 0.2 0.5 

0401070 Soyabønner 0.01(*)    0.02(*) 0.05 0.15 

0401080 Sennepsfrø 0.01(*)    0.02(*) 0.2 0.3 

0401090 Bomullsfrø 0.7    0.03 0.3 2 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i 

gresskarfamilien) 

0.01(*)    0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0401110 Saflortistel 0.01(*)   (**) 0.02(*) 0.2 0.02(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse 

(Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglos-

soides arvensis)) 

0.01(*)   (**) 0.02(*) 0.2 0.02(*) 

0401130 Oljedodre 0.01(*)   (**) 0.02(*) 0.2 0.3 

0401140 Hampefrø 0.01(*)    0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0401150 Ricinus 0.01(*)   (**) 0.02(*) 0.2 0.02(*) 

0401990 Andre 0.01(*)    0.02(*) 0.02(*) 0.02(*) 

0402000 ii)  Oljeholdige frukter 0.01(*)    0.05(*) 0.02(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje       0.05 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)    (**)   0.02(*) 

0402030 Oljepalmefrukt    (**)   0.02(*) 

0402040 Kapok    (**)   0.02(*) 

0402990 Andre       0.02(*) 

0500000 5.  KORN  0.02(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.05(*)   

0500010 Bygg 0.01(*)     1 2 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0.01(*)     0.02(*) 0.02(*) 

0500030 Mais 0.01(*)     0.02(*) 0.02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, 

perlehirse) 

0.01(*)     0.02(*) 0.02(*) 
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0500050 Havre 0.01(*)     1 2 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0.01(*)     0.02(*) 1(+) 

0500070 Rug 0.01(*)     0.2 0.1 

0500080 Sorghum 0.01(*)     0.5 0.02(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0.03     0.2 0.1 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0.01(*)     0.02(*) 0.02(*) 

0600000 6.  TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*)     

0610000 i)  Te    0.1 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0620000 ii)  Kaffebønner    (**) 0.1(*) 0.3 (+) 0.1 

0630000 iii)  Urtete (tørket)    (**)  0.1(*) 0.05(*) 

0631000 a)  Blomster    (**) 5 (+)   

0631010 Kamille    (**)    

0631020 Hibiskus    (**)    

0631030 Kronblader av rose    (**)    

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster 

(Sambucus nigra)) 

   (**)    

0631050 Lind    (**)    

0631990 Andre    (**)    

0632000 b)  Blader    (**) 5(+)   

0632010 Jordbærblader    (**)    

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)    (**)    

0632030 Maté    (**)    

0632990 Andre    (**)    

0633000 c)  Røtter    (**) 0.1(*)   

0633010 Vendelrot    (**)    

0633020 Ginsengrot    (**)    

0633990 Andre    (**)    

0639000 d)  Andre urteteer    (**) 0.1(*)   

0640000 iv)  Kakaobønner (gjærede eller tørkede)    (**) 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0650000 v)  Johannesbrød    (**) 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0700000 7.  HUMLE (tørket) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.5 15(+) 15 40(+) 
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0800000 8.  KRYDDER    (**)    

0810000 i)  Frø 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.1(*) 0.1(*) 1.5(+) 

0810010 Anisfrø    (**)    

0810020 Svartkarve    (**)    

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)    (**)    

0810040 Korianderfrø    (**)    

0810050 Spisskummenfrø    (**)    

0810060 Dillfrø    (**)    

0810070 Fennikelfrø    (**)    

0810080 Bukkehornkløver    (**)    

0810090 Muskatnøtt    (**)    

0810990 Andre    (**)    

0820000 ii)  Frukt og bær 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.1(*) 0.1(*)  

0820010 Allehånde    (**)   0.05(*) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)    (**)   0.05(*) 

0820030 Karve    (**)   1.5(+) 

0820040 Kardemomme    (**)   0.05(*) 

0820050 Einebær    (**)   0.05(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, 

rosépepper) 

   (**)   0.05(*) 

0820070 Vaniljestenger    (**)   0.05(*) 

0820080 Tamarind    (**)   0.05(*) 

0820990 Andre    (**)   0.05(*) 

0830000 iii)  Bark 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0830010 Kanel (kassia)    (**)    

0830990 Andre    (**)    

0840000 iv)  Røtter eller jordstengler    (**)    

0840010 Lakris 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0840020 Ingefær 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (**) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0850000 v)  Knopper 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0850010 Kryddernellik    (**)    

0850020 Kapers    (**)    

0850990 Andre    (**)    



Nr. 57/484 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Kode 

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene 

for restmengder gjelder for(a) 

A
ce

ta
m

ip
ri

d
(R

) 

C
y
az

o
fa

m
id

 

F
o
rm

e
ta

n
at

: 
su

m
m

en
 a

v
 

fo
rm

e
ta

n
at

 o
g
 d

et
s 

sa
lt

er
 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 f

o
rm

et
a
n
at

 

(h
y
d
ro

k
lo

ri
d
) 

P
en

k
o
n
az

o
l(

F
) 

P
y
m

et
ro

zi
n
(A

)(
R

) 

P
y
ra

k
lo

st
ro

b
in

(F
) 

T
eb

u
k
o
n
az

o
l(

R
) 

0860000 vi)  Blomsterarr 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0860010 Safran    (**)    

0860990 Andre    (**)    

0870000 vii)  Frøkapper 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.1(*) 0.1(*) 0.05(*) 

0870010 Muskatblomme    (**)    

0870990 Andre    (**)    

0900000 9.  SUKKERPLANTER 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) (**) 0.02(*)  0.02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)    (**)  0.2  

0900020 Sukkerrør    (**)  0.02(*)  

0900030 Sikorirøtter    (**)  0.08  

0900990 Andre    (**)  0.02(*)  

1000000 10.  PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE 

– LANDDYR 

(+)       

1010000 i)  Vev  0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.01(*) 0.05(*)  

1011000 a)  Svin        

1011010 Muskler 0.02(*)      0.1(*) 

1011020 Fett 0.02(*)      0.1(*) 

1011030 Lever 0.1(*)      0.2 

1011040 Nyrer 0.1(*)      0.2 

1011050 Spiselig slakteavfall 0.02(*)      0.2 

1011990 Andre 0.02(*)      0.1(*) 

1012000 b)  Storfe        

1012010 Muskler 0.05      0.1(*) 

1012020 Fett 0.05      0.1(*) 

1012030 Lever 0.1(*)      0.2 

1012040 Nyrer 0.2      0.2 

1012050 Spiselig slakteavfall 0.02(*)      0.2 

1012990 Andre 0.02(*)      0.1(*) 

1013000 c)  Sau        

1013010 Muskler 0.05      0.1(*) 

1013020 Fett 0.05      0.1(*) 

1013030 Lever 0.1(*)      0.2 

1013040 Nyrer 0.2      0.2 

1013050 Spiselig slakteavfall 0.02(*)      0.2 

1013990 Andre 0.02(*)      0.1(*) 
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1014000 d)  Geit        

1014010 Muskler 0.05      0.1(*) 

1014020 Fett 0.05      0.1(*) 

1014030 Lever 0.1(*)      0.2 

1014040 Nyrer 0.2      0.2 

1014050 Spiselig slakteavfall 0.02(*)      0.2 

1014990 Andre 0.02(*)      0.1(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler    (**)    

1015010 Muskler 0.05   (**)   0.1(*) 

1015020 Fett 0.05   (**)   0.1(*) 

1015030 Lever 0.1(*)   (**)   0.2 

1015040 Nyrer 0.2   (**)   0.2 

1015050 Spiselig slakteavfall 0.02(*)   (**)   0.2 

1015990 Andre 0.02(*)   (**)   0.1(*) 

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 

perlehøns – struts, due 

      0.1(*) 

1016010 Muskler 0.02(*)       

1016020 Fett 0.02(*)       

1016030 Lever 0.1(*)       

1016040 Nyrer 0.1(*)       

1016050 Spiselig slakteavfall 0.02(*)       

1016990 Andre 0.02(*)       

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 

hjortefamilien) 

   (**)    

1017010 Muskler 0.05   (**)   0.1(*) 

1017020 Fett 0.05   (**)   0.1(*) 

1017030 Lever 0.1(*)   (**)   0.2 

1017040 Nyrer 0.2   (**)   0.2 

1017050 Spiselig slakteavfall 0.02(*)   (**)   0.2 

1017990 Andre 0.02(*)   (**)   0.1(*) 

1020000 
ii)  Melk 

0.05 0.01(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.02(*) 

(+) 

0.01(*) 0.02(*) 

1020010 Storfe        

1020020 Sau        

1020030 Geit        

1020040 Hest        

1020990 Andre        
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1030000 iii)  Fugleegg 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.01(*) 0.05(*) 0.1(*) 

1030010 Kylling        

1030020 And    (**)    

1030030 Gås    (**)    

1030040 Vaktel    (**)    

1030990 Andre    (**)    

1040000 iv)  Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle 

med honning) (honning i vokskaker) 

0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) (**) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 

1050000 v)  Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) (**) 0.01(*) 0.05(*) 0.1(*) 

1060000 vi)  Snegler 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) (**) 0.01(*) 0.05(*) 0.1(*) 

1070000 vii)  Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0.02(*) 0.01(*) 0.01(*) (**) 0.01(*) 0.05(*) 0.1(*) 
 

(*)  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 grenseverdiene for restmengder gjelder 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 restmengder 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 10.  PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

 1010000 i)  Vev 

 1011000 a)  Svin 

 1011010 Muskler 

 1011020 Fett 

 1011030 Lever 

 1011040 Nyrer 

 1011050 Spiselig slakteavfall 

 1011990 Andre 

 1012000 b)  Storfe 

 1012010 Muskler 

 1012020 Fett 

 1012030 Lever 

 1012040 Nyrer 

 1012050 Spiselig slakteavfall 

 1012990 Andre 

 1013000 c)  Sau 

 1013010 Muskler   
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 1013020 Fett 

 1013030 Lever 

 1013040 Nyrer 

 1013050 Spiselig slakteavfall 

 1013990 Andre 

 1014000 d)  Geit 

 1014010 Muskler 

 1014020 Fett 

 1014030 Lever 

 1014040 Nyrer 

 1014050 Spiselig slakteavfall 

 1014990 Andre 

 1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler 

 1015010 Muskler 

 1015020 Fett 

 1015030 Lever 

 1015040 Nyrer 

 1015050 Spiselig slakteavfall 

 1015990 Andre 

 1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

 1016010 Muskler 

 1016020 Fett 

 1016030 Lever 

 1016040 Nyrer 

 1016050 Spiselig slakteavfall 

 1016990 Andre 

 1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 

 1017010 Muskler 

 1017020 Fett 

 1017030 Lever 

 1017040 Nyrer 

 1017050 Spiselig slakteavfall 

 1017990 Andre 
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 1020000 ii)  Melk 

 1020010 Storfe 

 1020020 Sau 

 1020030 Geit 

 1020040 Hest 

 1020990 Andre 

 1030000 iii)  Fugleegg 

 1030010 Kylling 

 1030020 And 

 1030030 Gås 

 1030040 Vaktel 

 1030990 Andre 

 1040000 iv)  Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 

 1050000 v)  Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 

 1060000 vi)  Snegler 

 1070000 vii)  Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 

Cyazofamid 

(+) 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. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0211000 a)  Poteter 

 0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

 0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 

 0232010 Slangeagurker 

 0232020 Sylteagurker 

 0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, 

slangeagurk, teroi/kantagurk) 

 0232990 Andre 

 0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall 

 0233010 Meloner (hornmelon) 

 0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 

 0233030 Vannmeloner 

 0233990 Andre 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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 

Formetanat: Summen av formetanat og dets salter uttrykt som formetanat (hydroklorid) 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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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Pymetrozin(A)(R) 

(A)  =  Den europeiske unions referanselaboratorier har påpekt at referansestandardene for 6-hydroksymetylpymetrozin og dets fosfatkonjugat ikke er kommersielt 

tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til hvorvidt referansestandarden nevnt i første punktum er kommersielt tilgjengelig 

innen 23. april 2015, og dersom den ikke er det innen nevnte dato, vil den ta hensyn til dette. 

(R)  =  Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: Pymetrozin – kode 1020000: pymetrozin, 6-

hydroksymetylpymetrozin og dets fosfatkonjugat, uttrykt som pymetrozin 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0110000 i)  Sitrusfrukter 

 0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

 0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) 

 0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

 0110040 Limetter 

 0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis))  

 0110990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

 0130010 Epler (villepler) 

 0130020 Pærer (japanske pærer) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0140010 Aprikoser 

 0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

 0152000 b)  Jordbær 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0153010 Bjørnebær 

 0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

 0154010 Blåbær 

 0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

 0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter) 

 0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0211000 a)  Poteter 

 0213030 Knollselleri 

 0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

 0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 
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 0231020 Paprika (chilipepper) 

 0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 

 0231040 Okra 

 0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 

 0232010 Slangeagurker 

 0232020 Sylteagurker 

 0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, 

slangeagurk, teroi/kantagurk) 

 0232990 Andre 

 0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall 

 0233010 Meloner (hornmelon) 

 0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 

 0233030 Vannmeloner 

 0233990 Andre 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0234000 d)  Sukkermais (babymais) 

 0241000 a)  Blomsterkål 

 0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

 0241020 Blomkål 

 0241990 Andre 

 0242010 Rosenkål 

 0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

 0243000 c)  Bladkål 

 0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

 0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

 0243990 Andre 

 0244000 d)  Knutekål 

 0251010 Vårsalat (taggbegersalat) 

 0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 

 0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), 

løvetann (blader)) 

 0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 

 0251050 Vårkarse 

 0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 

 0251070 Sareptasennep 

 0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet 

opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

 0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

 0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

 0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 

 0256010 Kjørvel 

 0256020 Gressløk 
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 0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk 

koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 0256040 Persille (blader av rotpersille) 

 0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 

 0256060 Rosmarin 

 0256070 Timian (merian, oregano) 

 0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

 0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

 0256100 Estragon (isop) 

 0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta 

hensyn til at opplysningene mangler. 

 0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 23. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 

 0270030 Hageselleri 

 0270040 Fennikel 

 0270050 Artisjokk (bananblomst) 

(+) 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. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0631000 a)  Blomster 

 0631010 Kamille 

 0631020 Hibiskus 

 0631030 Kronblader av rose 

 0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 

 0631050 Lind 

 0631990 Andre 

 0632000 b)  Blader 

 0632010 Jordbærblader 

 0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 

 0632030 Maté 

 0632990 Andre 

 0700000 7. HUMLE (tørket) 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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. april 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 1020000 ii)  Melk 

 1020010 Storfe 

 1020020 Sau 

 1020030 Geit 
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Pyraklostrobin(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 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0151010 Borddruer 

 0270030 Hageselleri 

(+) 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 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0620000 ii)  Kaffebønner 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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 

Tebukonazol(R) 

(R)  = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

tebukonazol – kode 1000000 unntatt 1040000: summen av tebukonazol, hydroksy-tebukonazol og deres konjugater uttrykt som tebukonazol 

(+) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har 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 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

 0151020 Vindruer 

 0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) 

 0153990 Andre 

 0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 

 0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 

 0233010 Meloner (hornmelon) 

 0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 

 0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 

 0270030 Hageselleri 

 0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

(+) 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 25. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

 0700000 7. HUMLE (tørket) 

 0810000 i)  Frø 

 0810010 Anisfrø 

 0810020 Svartkarve 

 0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 

 0810040 Korianderfrø 

 0810050 Spisskummenfrø 

 0810060 Dillfrø 

 0810070 Fennikelfrø 

 0810080 Bukkehornkløver 

 0810090 Muskatnøtt 
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 0810990 Andre 

 0820030 Karve 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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» 

2) I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a) I del A skal kolonnene for kromafenozid, dikamba, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, nikotin og tau-fluvalinat 

lyde:  

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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0100000 1.  FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER        

0110000 i)  Sitrusfrukter 0.01(*) 0.05(*) 0.1 0.01(*) 0.05(*)  0.1 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, 

tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

       

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og 

andre hybrider) 

       

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron /  

Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

       

0110040 Limetter        

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer 

og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x 

sinensis)) 

       

0110990 Andre        

0120000 ii)  Nøtter 0.01(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.01(*) 0.05(*)  0.01(*) 

0120010 Mandler        

0120020 Paranøtter        

0120030 Kasjunøtter        

0120040 Kastanjer        

0120050 Kokosnøtter        

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)        

0120070 Macadamianøtter        

0120080 Pekannøtter        

0120090 Pinjekjerner        

0120100 Pistasienøtter        

0120110 Valnøtter        

0120990 Andre        
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0130000 iii)  Kjernefrukter 0.5   0.01(*)   0.1 

0130010 Epler (villepler)  0.1 0.5  0.3   

0130020 Pærer (japanske pærer)  0.05(*) 0.5  0.05(*)   

0130030 Kveder  0.05(*) 0.4  0.05(*)   

0130040 Mispel  0.05(*) 0.5  0.05(*)   

0130050 Japansk mispel  0.05(*) 0.5  0.05(*)   

0130990 Andre  0.05(*) 0.2  0.05(*)   

0140000 iv)  Steinfrukter 0.01(*) 0.05(*)   0.05(*)   

0140010 Aprikoser   0.5 5   0.1 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   0.3 4   0.5 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   0.5 4   0.1 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, 

rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube 

(Ziziphus zizyphus)) 

  0.5 3   0.3 

0140990 Andre   0.1 0.01(*)   0.01(*) 

0150000 v)  Bær og småfrukter  0.05(*)      

0151000 a)  Borddruer og vindruer 1.5  0.5 3   1 

0151010 Borddruer     0.05(*)   

0151020 Vindruer     3   

0152000 b)  Jordbær 0.01(*)  0.4 3 0.05(*)  0.5 

0153000 c)  Bær fra halvbusker 0.01(*)   0.01(*) 0.05(*)  0.5 

0153010 Bjørnebær   1.5     

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, 

moltebær og andre Rubus-hybrider) 

  0.1     

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus 

arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

Rubus idaeus)) 

  1.5     

0153990 Andre   0.1     

0154000 d)  Andre småfrukter og bær 0.01(*)   0.01(*) 0.05(*)  0.5 

0154010 Blåbær   0.1     

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   0.1     

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   0.2     

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre 

Ribes-arter) 

  0.1     
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0154050 Nyper   0.1   0.3 (+)  

0154060 Morbær (melbær)   0.1     

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   0.1     

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/hav-

tindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra 

trær) 

  0.1     

0154990 Andre   0.1     

0160000 vi)  Forskjellige frukter 0.01(*) 0.05(*)  0.01(*) 0.05(*)  0.01(*) 

0161000 a)  Spiselig skall        

0161010 Dadler   0.1     

0161020 Fikener   0.1     

0161030 Bordoliven   2     

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami 

(oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia 

x Fortunella spp.)) 

  0.1     

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   0.1     

0161060 Daddelplommer   0.1     

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vann-

epler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

  0.1     

0161990 Andre   0.1     

0162000 b)  Uspiselig skall, små   0.1     

0162010 Kiwier        

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, 

longan, mangostan, langsat, salak) 

       

0162030 Pasjonsfrukt        

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)        

0162050 Stjerneepler        

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, 

hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul 

sapot, mammeysapot) 

       

0162990 Andre        

0163000 c)  Uspiselig skall, store        

0163010 Avokadoer   0.1     

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   0.1     

0163030 Mango   0.1     

0163040 Papaya   0.2     
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0163050 Granatepler   0.1     

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, 

ilama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  0.1     

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   0.1     

0163080 Ananas   0.1     

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   0.1     

0163100 Durian   0.1     

0163110 Surannona (guanabana)   0.1     

0163990 Andre   0.1     

0200000 2.  GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0.01(*)    0.05(*)   

0210000 i)  Rot- og knollvekster  0.05(*)  0.01(*)    

0211000 a)  Poteter   0.1    0.01(*) 

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster   0.1    0.01(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)        

0212020 Søtpoteter        

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)        

0212040 Arrowrot        

0212990 Andre         

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete        

0213010 Rødbeter   0.4    0.02 

0213020 Gulrøtter   0.4    0.02 

0213030 Knollselleri   2    0.01(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot) 

  0.4    0.01(*) 

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   0.4    0.01(*) 

0213060 Pastinakk   0.4    0.01(*) 

0213070 Rotpersille   0.4    0.01(*) 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 

reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

  0.4    0.01(*) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk 

østersurt, spiselig borre) 

  0.4    0.01(*) 

0213100 Kålrot   0.4    0.01(*) 

0213110 Neper   0.4    0.01(*) 

0213990 Andre   0.4    0.01(*) 
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0220000 ii)  Løk  0.05(*)  0.01(*)   0.01(*) 

0220010 Hvitløk   0.5     

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   0.5     

0220030 Sjalottløk   0.5     

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)   5     

0220990 Andre   0.5     

0230000 iii)  Fruktbærende grønnsaker        

0231000 a)  Søtvierfamilien  0.05(*)      

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum 

og L. chinense), tretomat) 

  2 3   0.1 

0231020 Paprika (chilipepper)   0.8 3   0.01(*) 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine 

(S. macrocarpon)) 

  0.6 3   0.15 

0231040 Okra   0.05(*) 0.01(*)   0.01(*) 

0231990 Andre   0.05(*) 0.01(*)   0.01(*) 

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall  0.05(*) 0.3 0.7    

0232010 Slangeagurker       0.05 

0232020 Sylteagurker       0.01(*) 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mande-

lgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

      0.01(*) 

0232990 Andre       0.01(*) 

0233000 c)  Gresskarfamilien – uspiselig skall  0.05(*) 0.2 0.01(*)    

0233010 Meloner (hornmelon)       0.09 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mande-

lgresskar (sen variant)) 

      0.01(*) 

0233030 Vannmeloner       0.01(*) 

0233990 Andre       0.01(*) 

0234000 d)  Sukkermais (babymais)  0.07 0.05(*) 0.01(*)   0.01(*) 

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker  0.05(*) 0.05(*) 0.01(*)   0.01(*) 

0240000 iv)  Kål  0.05(*)  0.01(*)    

0241000 a)  Blomsterkål        

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk 

brokkoli) 

  1    0.4 
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0241020 Blomkål   0.2    0.1 

0241990 Andre   0.05(*)    0.01(*) 

0242000 b)  Hodekål   0.2     

0242010 Rosenkål       0.1 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)       0.2 

0242990 Andre       0.01(*) 

0243000 c)  Bladkål   2    0.01(*) 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, 

pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

       

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 

portugisisk kål, åkerkål) 

       

0243990 Andre        

0244000 d)  Knutekål   0.05(*)    0.07 

0250000 v)  Bladgrønnsaker og friske urter    0.01(*)    

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, herunder 

Brassicacea 

 0.05(*)     0.7 

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)   0.05(*)     

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

  3     

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, 

italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar 

loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus var. 

foliosum), løvetann (blader)) 

  0.05(*)     

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   0.05(*)     

0251050 Vårkarse   0.05(*)     

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis 

spp.)) 

  2     

0251070 Sareptasennep   0.05(*)     

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder 

nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader 

og andre unge spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

  0.05(*)     

0251990 Andre   0.05(*)     
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0252000 b)  Spinat og lignende (blader)  0.05(*)     0.01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat 

(pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/ 

bitawiri) 

  2     

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, 

vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

  2     

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   0.2     

0252990 Andre   0.05(*)     

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, 

bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 

 0.05(*) 0.05(*)    0.01(*) 

0254000 d)  Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/sala-

tipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vann-

mimosa) 

 0.05(*) 0.5    0.01(*) 

0255000 e)  Salatsikori  0.05(*) 0.08    0.01(*) 

0256000 f)  Urter  4    0.4 (+) 0.01(*) 

0256010 Kjørvel   10     

0256020 Gressløk   2     

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, 

karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 

andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk 

koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium 

foetidum)) 

  10     

0256040 Persille (blader av rotpersille)   10     

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av 

Borago officinalis) 

  2     

0256060 Rosmarin   2     

0256070 Timian (merian, oregano)   2     

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, pepper-

mynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ring-

blomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

  2     

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   2     

0256100 Estragon (isop)   2     

0256990 Andre   2     

0260000 vi)  Belgfrukter (friske)  0.05(*)  0.01(*)    

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/ 

brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  1    0.1 
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0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, vignabønner) 

  1    0.1 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   1    0.5 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   1    0.5 

0260050 Linser   0.05(*)    0.01(*) 

0260990 Andre   0.05(*)    0.01(*) 

0270000 vii)  Stengelgrønnsaker (friske)    0.01(*)    

0270010 Asparges  5 0.05(*)    0.01(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  0.05(*) 4    0.01(*) 

0270030 Hageselleri  0.05(*) 5    0.01(*) 

0270040 Fennikel  0.05(*) 5    0.01(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst)  0.05(*) 1    0.8 

0270060 Purre  0.05(*) 0.5    0.1 

0270070 Rabarbra  0.05(*) 0.3    0.01(*) 

0270080 Bambusskudd  0.05(*) 0.05(*)    0.01(*) 

0270090 Palmehjerter  0.05(*) 0.05(*)    0.01(*) 

0270990 Andre  0.05(*) 0.05(*)    0.01(*) 

0280000 viii) Sopp  0.05(*) 0.05(*) 0.01(*)   0.01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakes-

opp, soppmycelium (plantedeler)) 

       

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp) 

     0.04(+)  

0280990 Andre        

0290000 ix)  Tang og tare  0.05(*) 0.05(*) 0.01(*)   0.01(*) 

0300000 3.  TØRKEDE BELGFRUKTER 0.01(*) 0.05(*)  0.01(*) 0.05(*)   

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebøn-

ner, vignabønner) 

  0.05(*)    0.01(*) 

0300020 Linser   0.05(*)    0.01(*) 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   0.1    0.02 

0300040 Lupiner   0.05(*)    0.01(*) 

0300990 Andre   0.05(*)    0.01(*) 

0400000 4.  OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0.01(*) 0.05(*)  0.01(*) 0.05(*)   

0401000 i)  Oljeholdige frø        

0401010 Linfrø   0.2    0.02(*) 

0401020 Jordnøtter   0.05(*)    0.02(*) 
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0401030 Valmuefrø   0.05(*)    0.02(*) 

0401040 Sesamfrø   0.05(*)    0.02(*) 

0401050 Solsikkefrø   0.05(*)    0.1 

0401060 Rapsfrø (rybs)   0.5    0.1 

0401070 Soyabønner  (+) 0.05(*)    0.02(*) 

0401080 Sennepsfrø   0.2    0.02(*) 

0401090 Bomullsfrø   0.05(*)    0.1 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gress-

karfamilien) 

  0.05(*)    0.02(*) 

0401110 Saflortistel   0.05(*)    0.02(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echi-

um plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides 

arvensis)) 

  0.05(*)    0.02(*) 

0401130 Oljedodre   0.05(*)    0.02(*) 

0401140 Hampefrø   0.05(*)    0.02(*) 

0401150 Ricinus   0.05(*)    0.02(*) 

0401990 Andre   0.05(*)    0.02(*) 

0402000 ii)  Oljeholdige frukter       0.01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   2     

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   0.05(*)     

0402030 Oljepalmefrukt   0.05(*)     

0402040 Kapok   0.05(*)     

0402990 Andre   0.05(*)     

0500000 5.  KORN 0.01(*)   0.01(*) 0.05(*)   

0500010 Bygg  7 0.05(*)    0.5 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0.3 0.05(*)    0.01(*) 

0500030 Mais  0.5 0.05(*)    0.1 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, 

perlehirse) 

 0.3 0.05(*)    0.01(*) 

0500050 Havre  0.5 0.05(*)    0.5 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  0.3 3    0.01(*) 

0500070 Rug  0.5 0.1    0.05 

0500080 Sorghum  4 0.05(*)    0.01(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  2 0.1    0.05 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  0.3 0.05(*)    0.05 

0600000 6.  TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0.02(*)   0.01(*)   0.01(*) 

0610000 i)  Te  0.05(*) 0.05(*)  0.05(*) 0.6 (+)  

0620000 ii)  Kaffebønner  0.05(*) 0.05(*)  0.05(*)   
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0630000 iii)  Urtete (tørket)   20   0.5 (+)  

0631000 a)  Blomster  40   0.05(*)   

0631010 Kamille        

0631020 Hibiskus        

0631030 Kronblader av rose        

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster 

(Sambucus nigra)) 

       

0631050 Lind        

0631990 Andre        

0632000 b)  Blader  40   0.05(*)   

0632010 Jordbærblader        

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)        

0632030 Maté        

0632990 Andre        

0633000 c)  Røtter  0.05(*)      

0633010 Vendelrot     0.05(*)   

0633020 Ginsengrot     3   

0633990 Andre     0.05(*)   

0639000 d)  Andre urteteer  0.05(*)   0.05(*)   

0640000 iv)  Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  0.05(*) 0.05(*)  0.05(*)   

0650000 v)  Johannesbrød  0.05(*) 0.05(*)  0.05(*)   

0700000 7.  HUMLE (tørket) 0.02(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.01(*) 0.05(*)  10 

0800000 8.  KRYDDER      (+)  

0810000 i)  Frø 0.02(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 

0810010 Anisfrø        

0810020 Svartkarve        

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)        

0810040 Korianderfrø        

0810050 Spisskummenfrø        

0810060 Dillfrø        

0810070 Fennikelfrø        

0810080 Bukkehornkløver        

0810090 Muskatnøtt        

0810990 Andre        
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0820000 ii)  Frukt og bær 0.02(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 

0820010 Allehånde        

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)        

0820030 Karve        

0820040 Kardemomme        

0820050 Einebær        

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, 

rosépepper) 

       

0820070 Vaniljestenger        

0820080 Tamarind        

0820990 Andre        

0830000 iii)  Bark 0.02(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 0.05(*) 4 0.01(*) 

0830010 Kanel (kassia)        

0830990 Andre        

0840000 iv)  Røtter eller jordstengler      4  

0840010 Lakris 0.02(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 0.05(*)  0.01(*) 

0840020 Ingefær 0.02(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 0.05(*)  0.01(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0.02(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 0.05(*)  0.01(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+)  (+) 

0840990 Andre 0.02(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 0.05(*)  0.01(*) 

0850000 v)  Knopper 0.02(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 0.05(*) 4 0.01(*) 

0850010 Kryddernellik        

0850020 Kapers        

0850990 Andre        

0860000 vi)  Blomsterarr 0.02(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 0.05(*) 4 0.01(*) 

0860010 Safran        

0860990 Andre        

0870000 vii)  Frøkapper 0.02(*) 0.05(*) 0.3 0.01(*) 0.05(*) 4 0.01(*) 

0870010 Muskatblomme        

0870990 Andre        

0900000 9.  SUKKERPLANTER 0.01(*)   0.01(*) 0.05(*)  0.01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  0.05(*) 0.2     

0900020 Sukkerrør  1 0.05(*)     

0900030 Sikorirøtter  0.05(*) 0.6     

0900990 Andre  0.05(*) 0.05(*)     



Nr. 57/504 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 

K
ro

m
af

en
o
zi

d
 

D
ik

am
b
a 

D
if

en
o
k
o
n
az

o
l 

F
en

p
y
ra

za
m

in
 

F
lu

az
in

am
(F

) 

N
ik

o
ti

n
 

T
au

-f
lu

v
al

in
at

(F
) 

1000000 10.  PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

    0.05(*)   

1010000 i)  Vev 0.01(*)   0.01(*)    

1011000 a)  Svin        

1011010 Muskler  0.05(*) 0.05    0.05 

1011020 Fett  0.07 0.05    0.3 

1011030 Lever  0.7 0.2    0.01(*) 

1011040 Nyrer  0.7 0.2    0.02 

1011050 Spiselig slakteavfall  0.7 0.2    0.3 

1011990 Andre  0.05(*) 0.1    0.01(*) 

1012000 b)  Storfe        

1012010 Muskler  0.5 0.05    0.05 

1012020 Fett  0.07 0.05    0.3 

1012030 Lever  0.7 0.2    0.01(*) 

1012040 Nyrer  0.7 0.2    0.02 

1012050 Spiselig slakteavfall  0.7 0.2    0.3 

1012990 Andre  0.5 0.1    0.01(*) 

1013000 c)  Sau        

1013010 Muskler  0.05(*) 0.05    0.05 

1013020 Fett  0.07 0.05    0.3 

1013030 Lever  0.7 0.2    0.01(*) 

1013040 Nyrer  0.7 0.2    0.02 

1013050 Spiselig slakteavfall  0.7 0.2    0.3 

1013990 Andre  0.05(*) 0.1    0.01(*) 

1014000 d)  Geit        

1014010 Muskler  0.05(*) 0.05    0.05 

1014020 Fett  0.07 0.05    0.3 

1014030 Lever  0.7 0.2    0.01(*) 

1014040 Nyrer  0.7 0.2    0.02 

1014050 Spiselig slakteavfall  0.7 0.2    0.3 

1014990 Andre  0.05(*) 0.1    0.01(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler        

1015010 Muskler  0.05(*) 0.05    0.05 

1015020 Fett  0.07 0.05    0.3 

1015030 Lever  0.7 0.2    0.01(*) 

1015040 Nyrer  0.7 0.2    0.02 

1015050 Spiselig slakteavfall  0.7 0.2    0.3 
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1015990 Andre  0.05(*) 0.1    0.01(*) 

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 

perlehøns – struts, due 

  0.1    0.01(*) 

1016010 Muskler  0.02      

1016020 Fett  0.04      

1016030 Lever  0.07      

1016040 Nyrer  0.07      

1016050 Spiselig slakteavfall  0.07      

1016990 Andre  0.05(*)      

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 

hjortefamilien) 

      0.01(*) 

1017010 Muskler  0.05(*) 0.1     

1017020 Fett  0.07 0.1     

1017030 Lever  0.7 0.2     

1017040 Nyrer  0.7 0.2     

1017050 Spiselig slakteavfall  0.7 0.2     

1017990 Andre  0.05(*) 0.1     

1020000 ii)  Melk 0.01(*)  0.005(*) 0.01(*)   0.05 

1020010 Storfe  0.5      

1020020 Sau  0.2      

1020030 Geit  0.2      

1020040 Hest  0.2      

1020990 Andre  0.2      

1030000 iii)  Fugleegg 0.01(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.01(*)   0.01(*) 

1030010 Kylling        

1030020 And        

1030030 Gås        

1030040 Vaktel        

1030990 Andre        

1040000 iv)  Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle 

med honning) (honning i vokskaker) 

0.05(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.05(*)   0.05(*) 

1050000 v)  Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0.01(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.01(*)   0.01(*) 

1060000 vi)  Snegler 0.01(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.01(*)   0.01(*) 

1070000 vii)  Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0.01(*) 0.05(*) 0.05(*) 0.01(*)   0.01(*) 
 

(*)  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. 
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Kromafenozid 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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 

Dikamba 

(+) Følgende grenseverdi gjelder for dikambatolerante soyabønner: 0,4 mg/kg 3,6-diklorsalisylsyre (DCSA) og dens konjugater, uttrykt som DCSA. 

 0401070 Soyabønner 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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 

Difenokonazol 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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 

Fenpyrazamin 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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 restmengder 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 

Nikotin 

(+) Det foreligger ikke endelige vitenskapelige bevis som påviser at nikotin forekommer naturlig i de aktuelle vekstene, og som klarlegger hvordan det dannes. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 19. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn 

til at opplysningene mangler. 

 0154050 Nyper 

 0256000 f)  Urter 

 0256010 Kjørvel 

 0256020 Gressløk 

 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk 

koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

 0256040 Persille (blader av rotpersille) 

 0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 

 0256060 Rosmarin 

 0256070 Timian (merian, oregano) 

 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

 0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/507 

 

 0256100 Estragon (isop) 

 0256990 Andre 

(+) Følgende grenseverdier gjelder for viltvoksende sopp: 2,3 mg/kg for steinsopp, 1,2 mg/kg for annen viltvoksende sopp enn steinsopp. Det foreligger ikke endelige 

vitenskapelige bevis som påviser at nikotin forekommer naturlig i de aktuelle vekstene, og som klarlegger hvordan det dannes. Når grenseverdien vurderes på 

nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 19. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

 0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) 

(+) 

Det foreligger ikke endelige vitenskapelige bevis som påviser at nikotin forekommer naturlig i de aktuelle vekstene, og som klarlegger hvordan det dannes. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene dersom disse framlegges innen 19. oktober 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn 

til at opplysningene mangler. 

 0610000 i)  Te 

 0630000 iii)  Urtete (tørket) 

 0631000 a)  Blomster 

 0631010 Kamille 

 0631020 Hibiskus 

 0631030 Kronblader av rose 

 0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 

 0631050 Lind 

 0631990 Andre 

 0632000 b)  Blader 

 0632010 Jordbærblader 

 0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 

 0632030 Maté 

 0632990 Andre 

 0633000 c)  Røtter 

 0633010 Vendelrot 

 0633020 Ginsengrot 

 0633990 Andre 

 0639000 d)  Andre urteteer 

 0800000 8. KRYDDER 

 0810000 i)  Frø 

 0810010 Anisfrø 

 0810020 Svartkarve 

 0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 

 0810040 Korianderfrø 

 0810050 Spisskummenfrø 

 0810060 Dillfrø 

 0810070 Fennikelfrø 

 0810080 Bukkehornkløver 

 0810090 Muskatnøtt 
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 0810990 Andre 

 0820000 ii)  Frukt og bær 

 0820010 Allehånde 

 0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 

 0820030 Karve 

 0820040 Kardemomme 

 0820050 Einebær 

 0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) 

 0820070 Vaniljestenger 

 0820080 Tamarind 

 0820990 Andre 

 0830000 iii)  Bark 

 0830010 Kanel (kassia) 

 0830990 Andre 

 0840000 iv)  Røtter eller jordstengler 

 0840010 Lakris 

 0840020 Ingefær 

 0840030 Gurkemeie (kurkuma) 

 0840040 Pepperrot 

 0840990 Andre 

 0850000 v)  Knopper 

 0850010 Kryddernellik 

 0850020 Kapers 

 0850990 Andre 

 0860000 vi)  Blomsterarr 

 0860010 Safran 

 0860990 Andre 

 0870000 vii)  Frøkapper 

 0870010 Muskatblomme 

 0870990 Andre 

Tau-fluvalinat(F) 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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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b) I del B skal kolonnen for penkonazol lyde:  

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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F
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0130040 Mispel 0.2 

0130050 Japansk mispel 0.2 

0154050 Nyper 0.05(*) 

0154060 Morbær (melbær) 0.05(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0.05(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0.05(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0.05(*) 

0161060 Daddelplommer 0.05(*) 

0161070 
Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 
0.05(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0.05(*) 

0162050 Stjerneepler 0.05(*) 

0162060 
Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, 

mammeysapot) 
0.05(*) 

0163060 
Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av 

familien Annonaceae) 
0.05(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0.05(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0.05(*) 

0163100 Durian 0.05(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0.05(*) 

0212040 Arrowrot 0.05(*) 

0251050 Vårkarse 0.05(*) 

0251070 Sareptasennep 0.05(*) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 0.05(*) 

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 0.05(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 0.05(*) 

0256060 Rosmarin 0.05(*) 

0256070 Timian (merian, oregano) 0.05(*) 

0256080 
Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige 

blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 
0.05(*) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 0.05(*) 

0256100 Estragon (isop) 0.05(*) 

0270080 Bambusskudd 0.05(*) 
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Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0270090 Palmehjerter 0.05(*) 

0290000 ix)  Tang og tare  

0401110 Saflortistel 0.05(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 0.05(*) 

0401130 Oljedodre 0.05(*) 

0401150 Ricinus 0.05(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0.05(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0.05(*) 

0402040 Kapok 0.05(*) 

0620000 ii)  Kaffebønner 0.1(*) 

0630000 iii)  Urtete (tørket) 0.1(*) 

0631000 a)  Blomster 0.1(*) 

0631010 Kamille 0.1(*) 

0631020 Hibiskus 0.1(*) 

0631030 Kronblader av rose 0.1(*) 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 0.1(*) 

0631050 Lind 0.1(*) 

0631990 Andre 0.1(*) 

0632000 b)  Blader 0.1(*) 

0632010 Jordbærblader 0.1(*) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 0.1(*) 

0632030 Maté 0.1(*) 

0632990 Andre 0.1(*) 

0633000 c)  Røtter 0.1(*) 

0633010 Vendelrot 0.1(*) 

0633020 Ginsengrot 0.1(*) 

0633990 Andre 0.1(*) 

0639000 d)  Andre urteteer 0.1(*) 

0640000 iv)  Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0.1(*) 

0650000 v)  Johannesbrød 0.1(*) 

0800000 8.  KRYDDER  

0810000 i)  Frø 0.1(*) 

0810010 Anisfrø 0.1(*) 

0810020 Svartkarve 0.1(*) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0.1(*) 

0810040 Korianderfrø 0.1(*) 

0810050 Spisskummenfrø 0.1(*) 
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Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

P
en

k
o
n
az

o
l(

F
) 

0810060 Dillfrø 0.1(*) 

0810070 Fennikelfrø 0.1(*) 

0810080 Bukkehornkløver 0.1(*) 

0810090 Muskatnøtt 0.1(*) 

0810990 Andre 0.1(*) 

0820000 ii)  Frukt og bær 0.1(*) 

0820010 Allehånde 0.1(*) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 0.1(*) 

0820030 Karve 0.1(*) 

0820040 Kardemomme 0.1(*) 

0820050 Einebær 0.1(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) 0.1(*) 

0820070 Vaniljestenger 0.1(*) 

0820080 Tamarind 0.1(*) 

0820990 Andre 0.1(*) 

0830000 iii)  Bark 0.1(*) 

0830010 Kanel (kassia) 0.1(*) 

0830990 Andre 0.1(*) 

0840000 iv)  Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0.1(*) 

0840020 Ingefær 0.1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0.1(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0.1(*) 

0850000 v)  Knopper 0.1(*) 

0850010 Kryddernellik 0.1(*) 

0850020 Kapers 0.1(*) 

0850990 Andre 0.1(*) 

0860000 vi)  Blomsterarr 0.1(*) 

0860010 Safran 0.1(*) 

0860990 Andre 0.1(*) 

0870000 vii)  Frøkapper 0.1(*) 

0870010 Muskatblomme 0.1(*) 

0870990 Andre 0.1(*) 

0900000 9.  SUKKERPLANTER 0.05(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 0.05(*) 

0900020 Sukkerrør 0.05(*) 
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Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

P
en

k
o
n
az

o
l(

F
) 

0900030 Sikorirøtter 0.05(*) 

0900990 Andre 0.05(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler 0.05(*) 

1015010 Muskler 0.05(*) 

1015020 Fett 0.05(*) 

1015030 Lever 0.05(*) 

1015040 Nyrer 0.05(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall 0.05(*) 

1015990 Andre 0.05(*) 

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 0.05(*) 

1017010 Muskler 0.05(*) 

1017020 Fett 0.05(*) 

1017030 Lever 0.05(*) 

1017040 Nyrer 0.05(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0.05(*) 

1017990 Andre 0.05(*) 

1030020 And 0.05(*) 

1030030 Gås 0.05(*) 

1030040 Vaktel 0.05(*) 

1030990 Andre 0.05(*) 

1040000 iv)  Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0.05(*) 

1050000 v)  Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0.05(*) 

1060000 vi)  Snegler 0.05(*) 

1070000 vii)  Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0.05(*) 
 

(*)  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. 

Penkonazol(F) 

(+) Gjeldende grenseverdi for restmengder 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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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/399 

av 25. februar 2015 

om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av 1,4-dimetylnaftalen, benfurakarb, karbofuran, karbosulfan, etefon, fenamidon, fenvalerat, 

fenheksamid, furatiokarb, imazapyr, malation, pikoksystrobin, spirotetramat, tepraloksydim 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 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av etefon, fenvalerat, pikoksystrobin og tepraloksydim er fastsatt i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av karbofuran, karbosulfan, fenamidon, fenheksamid og trifloksystrobin er 

fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av malation og 

spirotetramat er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av benfurakarb og 

furatiokarb er fastsatt i vedlegg V til forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder 1,4-dimetylnaftalen og imazapyr, er 

det ikke fastsatt særlige grenseverdier i nevnte vedlegg, og stoffene er heller ikke oppført i vedlegg IV til nevnte 

forordning, og standardverdien på 0,01 mg/kg har derfor anvendelse. 

2) I forbindelse med en vurdering av hvorvidt det skulle gis godkjenning for bruk på poteter av et plantevernmiddel som 

inneholder det aktive stoffet 1,4-dimetylnaftalen, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 

inngitt en søknad om endring av den gjeldende grenseverdien. 

3) Når det gjelder esfenvalerat, er det inngitt en slik søknad for bruk på grønnsakpaprika, brokkoli og salat. Når det gjelder 

etefon, er det inngitt en søknad om endring av de eksisterende grenseverdiene for bordoliven. Når det gjelder 

fenheksamid, er det inngitt en slik søknad for blåbær, tranebær, stikkelsbær og azarolhagtorn. Når det gjelder malation, 

er det inngitt en slik søknad for sitrusfrukter, jordbær og salat. Når det gjelder pikoksystrobin, er det inngitt en slik 

søknad for sukkerbete. Når det gjelder spirotetramat, er det inngitt en slik søknad for bruk på oliven til produksjon av 

olivenolje. Når det gjelder tepraloksydim, er det inngitt en slik søknad for bruk på jordskokk og reddiker. Når det gjelder 

trifloksystrobin, er det inngitt en slik søknad for bruk på bær fra halvbusker. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) nr. 396/2005 er det inngitt en søknad for bruk av fenamidon på rot- 

og knollvekster med kodenummer 0213000, løk, tomater, grønnsakpaprika, chilipepper, eggplanter, brokkoli, kinakål, 

salat og andre salatplanter, spinat og lignende (blader), urter, kardon, hageselleri, fennikel og rabarbra. Søkeren hevder 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 14.3.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2015 av  

25. september 2015 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. 19 av 30.3.2017, s. 16. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

2020/EØS/57/20 
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at den tillatte bruken av nevnte stoff på slike vekster i USA 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) Når det gjelder imazapyr, er det inngitt en søknad om endring av eksisterende grenseverdier for genmodifiserte 

soyabønner, linser, solsikkefrø, rapsfrø og sennepsfrø. Søkeren hevder at den tillatte bruken av nevnte stoff på slike 

vekster i Argentina, Brasil og Canada 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. Når 

det gjelder malation, er det inngitt en slik søknad for bruk på epler, pærer og plommer. Søkeren hevder at den tillatte 

bruken av nevnte stoff på slike vekster i Argentina, Chile og Sør-Afrika 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. 

6) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene vurdert av de berørte medlemsstatene, og 

vurderingsrapportene er oversendt Kommisjonen. 

7) 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(1). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 

8) I sin grunngitte uttalelse konkluderte Myndigheten med at de framlagte opplysningene ikke var tilstrekkelige til å 

fastsette nye grenseverdier for restmengder for bruk av malation på epler, pærer og jordbær. De eksisterende 

grenseverdiene bør derfor forbli uendret. 

9) Den europeiske krydderorganisasjon har informert Kommisjonen om at et betydelig antall partier tørkede hvite 

sjampinjonger importert fra Kina inneholder restmengder av karbofuran som overstiger 0,1 mg/kg. I samsvar med 

artikkel 43 i forordning (EF) nr. 396/2005, anmodet Kommisjonen Myndigheten om å vurdere informasjonen med 

henblikk på å fastsette en importtoleranse for dyrkede sjampinjonger. Samtidig anmodet Kommisjonen Myndigheten om 

å gjennomgå alle gjeldende grenseverdier for N-metylkarbamatinsektmidlene karbofuran, karbosulfan, benfurakarb og 

furatiokarb, herunder grenseverdiene fastsatt av Codex Alimentarius-kommisjonen (CXL) som ble gjennomført ved 

nevnte forordning. 

10) I sin grunngitte uttalelse av 3. februar 2014(2) anbefalte Myndigheten å beholde grenseverdien for rester av karbofuran i 

friske dyrkede sjampinjonger på den gjeldende bestemmelsesgrensen på 0,01 mg/kg ettersom høyere verdier kan føre til 

at forbrukernes inntak blir urovekkende høyt. Videre anbefalte Myndigheten at grenseverdiene for rester av karbofuran 

og karbosulfan på mandariner, appelsiner, solsikke, rapsfrø og krydder, som tilsvarer CXL-grenseverdiene, utgår. Når 

  

(1) EFSAs vitenskapelige rapporter er tilgjengelige på: http://www.efsa.europa.eu: 

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for 1,4-dimethylnaphthalene in potatoes. EFSA Journal 2014;12(6):3735 [24 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3735. 

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for esfenvalerate in peppers, broccoli and lettuce. EFSA 

Journal 2014;12(5):3693 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3693. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ethephon in table olive and table grape. EFSA Journal 2014;12(5):3698 

[22 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3698. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenamidone in various vegetables. EFSA Journal 2014;12(3):3627 [36 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3627. 

Reasoned opinion on the modification of the MRLs for fenhexamid in various berries. EFSA Journal 2014;12(7):3785 [18 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3785. 

Reasoned opinion on the setting of MRLs for imazapyr in genetically modified soya bean and other oilseeds and in lentils. EFSA Journal 

2014;12(6):3743 [31 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3743. 

Reasoned Opinion on the modification of the existing MRLs for malathion in various crops. EFSA Journal 2014;12(2):3588 [56 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3588. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for picoxystrobin in sugar beet. EFSA Journal 2014;12(5):3716 [26 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3716. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in olives for oil production. EFSA Journal 2014;12(6):3739 

[25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3739. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tepraloxydim in Jerusalem artichoke and radishes. EFSA Journal 

2014;12(7):3788 [18 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3788. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for trifloxystrobin in cane fruit. EFSA Journal 2014;12(7):3751 [17 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2014.3751. 

(2) Reasoned opinion on the review of the existing MRLs for carbofuran, carbosulfan, benfuracarb and furathiocarb and the setting of an 

import tolerance for carbofuran in cultivated mushrooms. EFSA Journal 2014;12(2):3559 [38 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3559. 
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det gjelder karbofuran, anbefalte Myndigheten at grenseverdiene, i lys av de lave toksikologiske referanseverdiene, 

settes lavere enn den gjeldende bestemmelsesgrensen for produkter som bidrar vesentlig til forbrukernes kosthold. 

11) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier, som framla bevis for at karbosulfan, benfurakarb 

og furatiokarb under analysen delvis omdannes til karbofuran. Det bør derfor fastsettes en felles definisjon av 

restmengde for N-metylkarbamatforbindelser. I tillegg bekreftet Den europeiske unions referanselaboratorier at den 

tekniske utvikling gjør det mulig å fastsette lavere bestemmelsesgrenser for visse produkter. 

12) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, 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. 

13) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

14) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

15) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte, bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er framstilt på lovlig måte før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger 

viser at et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

16) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene og de berørte partene gis en rimelig frist slik at de kan 

forberede seg på å oppfylle de nye kravene som kommer som følge av endringen av grenseverdiene. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 3. oktober 2015. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 3. oktober 2015 med hensyn til grenseverdiene for rester av benfurakarb, karbofuran, karbosulfan og 

furatiokarb. 

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

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for karbofuran, etefon, fenamidon, fenheksamid, fenvalerat, pikoksystrobin, tepraloksydim og 

trifloksystrobin skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; 

NØTTER 

     0,01(*) 0,1(*)  

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)   0,3 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, 

sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), 

ugli og andre hybrider) 

        

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, 

chinotto og andre hybrider) 

        

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, 

fingersitron/Buddhas hånd (Citrus 

medica var. sarcodactylis)) 

        

0110040 Limetter         

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, 

minneolaer og andre hybrider, tangorer 

(Citrus reticulata x sinensis)) 

        

0110990 Andre         

0120000 ii) Nøtter 0,02(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,05(*)   0,02(*) 

0120010 Mandler  0,1   (+)    

0120020 Paranøtter  0,1       

0120030 Kasjunøtter  0,1       

0120040 Kastanjer  0,1       

0120050 Kokosnøtter  0,1       

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  0,2       

0120070 Macadamianøtter  0,1       

0120080 Pekannøtter  0,1       

0120090 Pinjekjerner  0,1       



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/517 

 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

K
ar

b
o
fu

ra
n
 (

su
m

m
en

 a
v
 k

ar
b
o
fu

ra
n
 (

h
er

u
n

d
er

 k
ar

b
o
fu

ra
n
 

fr
am

st
il

t 
av

 k
ar

b
o
su

lf
an

, 
b
en

fu
ra

k
ar

b
 e

ll
er

 f
u
ra

ti
o
k
a
rb

) 
o
g
 

3
-h

y
d

ro
k
sy

k
ar

b
o
fu

ra
n
 u

tt
ry

k
t 

so
m

 k
ar

b
o
fu

ra
n
)(

R
) 

E
te

fo
n

 

F
en

am
id

o
n

 

F
en

h
ek

sa
m

id
 

F
en

v
al

er
at

 (
et

h
v
er

t 
fo

rh
o
ld

 a
v
 i

so
m

e
rb

la
n
d
in

g
er

 (
R

R
, 

S
S

, 

R
S

 o
g
 S

R
),

 h
er

u
n
d
er

 e
sf

en
v
al

er
at

)(
F

)(
R

) 

P
ik

o
k
sy

st
ro

b
in

(F
) 

T
ep

ra
lo

k
sy

d
im

 (
su

m
m

en
 a

v
 t

ep
ra

lo
k
sy

d
im

 o
g
 d

et
s 

m
et

ab
o
li

tt
er

 s
o
m

 k
an

 h
y
d
ro

ly
se

re
s 

en
te

n
 t

il
 3

-(
te

tr
ah

y
d
ro

-

p
y
ra

n
-4

-y
l)

-g
lu

ta
rs

y
re

 e
ll

e
r 

ti
l 

3
-h

y
d

ro
k
sy

-(
te

tr
ah

y
d

ro
-

p
y
ra

n
-4

-y
l)

-g
lu

ta
rs

y
re

, 
u
tt

ry
k
t 

so
m

 t
ep

ra
lo

k
sy

d
im

) 

T
ri

fl
o
k
sy

st
ro

b
in

 (
F

) 
(R

) 

0120100 Pistasienøtter  0,1       

0120110 Valnøtter  0,5       

0120990 Andre  0,1       

0130000 iii) Kjernefrukter 0,001(*)  0,02(*) 0,05(*)    0,5 

0130010 Epler (villepler)  0,6   0,1 (+)    

0130020 Pærer (japanske pærer)  0,05(*)   0,1 (+)    

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 iv) Steinfrukter 0,002(*)  0,02(*)      

0140010 Aprikoser  0,05(*)  5 0,2   1 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  3  5 0,02(*) 

(+) 

  1 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende 

hybrider) 

 0,05(*)  5 0,2   1 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, 

slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel 

/ kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

 0,05(*)  1 0,02(*) 

(+) 

  0,2 

0140990 Andre  0,05(*)  0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 

0150000 v) Bær og småfrukter         

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,002(*)  0,5 5 0,3   5 

0151010 Borddruer  0,7       

0151020 Vindruer  2       

0152000 b) Jordbær 0,005(*) 0,05(*) 0,04 5 0,02(*) 

(+) 

 (+) 1 

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 10 0,02(*)   3 

0153010 Bjørnebær         

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, 

boysenbær, moltebær og andre 

Rubus-hybrider) 

        



Nr. 57/518 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

K
ar

b
o
fu

ra
n
 (

su
m

m
en

 a
v
 k

ar
b
o
fu

ra
n
 (

h
er

u
n

d
er

 k
ar

b
o
fu

ra
n
 

fr
am

st
il

t 
av

 k
ar

b
o
su

lf
an

, 
b
en

fu
ra

k
ar

b
 e

ll
er

 f
u
ra

ti
o
k
a
rb

) 
o
g
 

3
-h

y
d

ro
k
sy

k
ar

b
o
fu

ra
n
 u

tt
ry

k
t 

so
m

 k
ar

b
o
fu

ra
n
)(

R
) 

E
te

fo
n

 

F
en

am
id

o
n

 

F
en

h
ek

sa
m

id
 

F
en

v
al

er
at

 (
et

h
v
er

t 
fo

rh
o
ld

 a
v
 i

so
m

e
rb

la
n
d
in

g
er

 (
R

R
, 

S
S

, 

R
S

 o
g
 S

R
),

 h
er

u
n
d
er

 e
sf

en
v
al

er
at

)(
F

)(
R

) 

P
ik

o
k
sy

st
ro

b
in

(F
) 

T
ep

ra
lo

k
sy

d
im

 (
su

m
m

en
 a

v
 t

ep
ra

lo
k
sy

d
im

 o
g
 d

et
s 

m
et

ab
o
li

tt
er

 s
o
m

 k
an

 h
y
d
ro

ly
se

re
s 

en
te

n
 t

il
 3

-(
te

tr
ah

y
d
ro

-

p
y
ra

n
-4

-y
l)

-g
lu

ta
rs

y
re

 e
ll

e
r 

ti
l 

3
-h

y
d

ro
k
sy

-(
te

tr
ah

y
d

ro
-

p
y
ra

n
-4

-y
l)

-g
lu

ta
rs

y
re

, 
u
tt

ry
k
t 

so
m

 t
ep

ra
lo

k
sy

d
im

) 

T
ri

fl
o
k
sy

st
ro

b
in

 (
F

) 
(R

) 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær 

(Rubus arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

    (+)    

0153990 Andre         

0154000 d) Andre småfrukter og bær 0,01(*)  0,02(*)  0,02(*)  (+)  

0154010 Blåbær  20  15    2 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  0,05(*)  15    0,02(*) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  0,05(*)  15    1 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med 

andre Ribes-arter) 

 0,05(*)  15    1 

0154050 Nyper (**) 0,05(*) (**) (**)    (**) 

0154060 Morbær (melbær) (**) 0,05(*) (**) (**)    (**) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia 

arguta)) 

(**) 0,05(*) (**) (**)    (**) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, 

trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

(**) 0,05(*) (**) (**)    (**) 

0154990 Andre  0,05(*)  5    0,02(*) 

0160000 vi) Forskjellige frukter   0,02(*)      

0161000 a) Spiselig skall 0,003(*)   0,05(*) 0,02(*)    

0161010 Dadler  0,05(*)      0,02(*) 

0161020 Fikener  0,05(*)      0,02(*) 

0161030 Bordoliven  7      0,3 

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), 

nagami (oval kumquat), limequat 

(Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

 0,05(*)      0,02(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) (**) 0,05(*) (**) (**)    (**) 

0161060 Daddelplommer (**) 0,05(*) (**) (**)    (**) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/ 

vannepler, malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær/ 

grumichama (Eugenia uniflora)) 

(**) 0,05(*) (**) (**)    (**) 
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0161990 Andre  0,05(*)      0,02(*) 

0162000 b) Uspiselig skall, små 0,01(*) 0,05(*)   0,02(*)    

0162010 Kiwier    10    0,02(*) 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete 

litchi, longan, mangostan, langsat, 

salak) 

   0,05(*)    0,02(*) 

0162030 Pasjonsfrukt    0,05(*)    4 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**)  (**) (**)    (**) 

0162050 Stjerneepler (**)  (**) (**)    (**) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) 

(svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 

amarillosapot / gul sapot, 

mammeysapot) 

(**)  (**) (**)    (**) 

0162990 Andre    0,05(*)    0,02(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store 0,01(*)   0,05(*)     

0163010 Avokadoer  0,05(*)   0,02(*)   0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, 

eplebanan) 

 0,05(*)   0,02(*)   0,05 

0163030 Mango  0,05(*)   1,5   0,5 

0163040 Papaya  0,05(*)   0,02(*)   1 

0163050 Granatepler  0,05(*)   0,02(*)   0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/ 

søtannona, ilama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore 

frukter av familien Annonaceae) 

(**) 0,05(*) (**) (**) 0,02(*)   (**) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus 

undatus)) 

(**) 0,05(*) (**) (**) 0,02(*)   (**) 

0163080 Ananas  2   0,02(*)   0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) (**) 0,05(*) (**) (**) 0,02(*)   (**) 

0163100 Durian (**) 0,05(*) (**) (**) 0,02(*)   (**) 

0163110 Surannona (guanabana) (**) 0,05(*) (**) (**) 0,02(*)   (**) 

0163990 Andre  0,05(*)   0,02(*)   0,02(*) 
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0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER 

FRYSTE 

        

0210000 i) Rot- og knollvekster  0,05(*)  0,05(*) 0,02(*) 0,01(*)   

0211000 a) Poteter 0,001(*)  0,02(*)    0,4 0,02(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,002(*)  0,02(*)    0,1(*) 0,02(*) 

0212010 Kassava (tarorot, eddo / japansk 

taro, tannia) 

        

0212020 Søtpoteter         

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk 

jamsbønne) 

        

0212040 Arrowrot (**)  (**) (**)    (**) 

0212990 Andre         

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt 

sukkerbete 

0,002(*)  0,15      

0213010 Rødbeter       0,2 0,02(*) 

0213020 Gulrøtter     (+)  0,4 0,05 

0213030 Knollselleri       0,3 0,02(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, 

løpstikkerot, gentianarot) 

    (+)  0,4 0,08 

0213050 Jordskokk (kinaskokk)       0,4 0,02(*) 

0213060 Pastinakk       0,4 0,04 

0213070 Rotpersille     (+)  0,4 0,08 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk 

reddik, små reddiker og lignende 

sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

    (+)  0,4 0,08 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / 

spansk østersurt, spiselig borre) 

      0,4 0,04 

0213100 Kålrot       0,3 0,04 

0213110 Neper       0,3 0,04 

0213990 Andre       0,1(*) 0,02(*) 

0220000 ii) Løk 0,002(*) 0,05(*)   0,02(*) 0,01(*) 0,3  

0220010 Hvitløk   0,2 0,05(*) (+)   0,02(*) 
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0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   0,2 0,6 (+)   0,02(*) 

0220030 Sjalottløk   0,2 0,05(*)    0,02(*) 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende 

sorter) 

  1,5 0,05(*)    0,1 

0220990 Andre   0,02(*) 0,05(*)    0,02(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker      0,01(*) 0,1(*)  

0231000 a) Søtvierfamilien 0,002(*)        

0231010 Tomater (kirsebærtomater, 

Physalis spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum 

og L. chinense), tretomat) 

 1 1 1 0,1   0,5 

0231020 Paprika (chilipepper)  0,05(*) 1 (+) 2 0,05   0,3 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit 

aubergine (S. macrocarpon)) 

 0,05(*) 1 1 0,06   0,7 

0231040 Okra  0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 

0231990 Andre  0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,002(*) 0,05(*) 0,2 1 0,02(*) 

(+) 

 (+) 0,2 

0232010 Slangeagurker         

0232020 Sylteagurker         

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, 

mandelgresskar (patisson), flaske-

gresskar/lauki (Lagenaria siceraria), 

kayote, sopropo/bittermelon, slange-

agurk, teroi/kantagurk) 

        

0232990 Andre         

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01(*) 0,05(*) 0,2 0,05(*) 0,02(*)    

0233010 Meloner (hornmelon)     (+)   0,3 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, 

mandelgresskar (sen variant)) 

       0,2 

0233030 Vannmeloner        0,2 

0233990 Andre        0,02(*) 

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,002(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

(+) 

  0,02(*) 
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0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 

0240000 iv) Kål 0,002(*) 0,05(*)  0,05(*)  0,01(*)   

0241000 a) Blomsterkål       0,5 (+)  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, 

kinesisk brokkoli) 

  5  0,05   0,05 

0241020 Blomkål   0,02(*)  0,02(*) 

(+) 

  0,05 

0241990 Andre   0,02(*)  0,02(*) 

(+) 

  0,02(*) 

0242000 b) Hodekål   0,02(*)      

0242010 Rosenkål     0,05 (+)  0,6 (+) 0,5 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, 

savoykål, hvitkål) 

    0,08  0,8 (+) 0,3 

0242990 Andre     0,02(*)  0,1(*) (+) 0,02(*) 

0243000 c) Bladkål     0,02(*)  1 (+) 3 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk 

sennepskål, pak choi, tai goo choi, 

choi sum, pe-tsai) 

  55      

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk 

grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

  0,02(*)      

0243990 Andre   0,02(*)      

0244000 d) Knutekål   0,02(*)  0,02(*)  0,5 (+) 0,5 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  0,05(*)       

0251000 a) Salat og andre salatplanter, 

herunder Brassicacea 

     0,01(*) 0,1(*)  

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat) 0,002(*)  40 30 0,02(*)   0,02(*) 
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0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, 

isbergsalat, romanosalat) 

0,002(*)  30 40 0,2 (+)   15 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød 

sikori, italiensk sikori (radicchio), 

krusendiv, sugar loaf (C. endivia 

var. crispum/C. intybus var. 

foliosum), løvetann (blader)) 

0,001(*)  40 30 0,02(*)   10 

0251040 Karse (mungbønnespirer, 

alfalfaspirer) 

0,002(*)  40 30 0,02(*)   0,02(*) 

0251050 Vårkarse (**)  (**) (**) 0,02(*)   (**) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep 

(Diplotaxis spp.)) 

0,002(*)  40 30 0,02(*)   0,02(*) 

0251070 Sareptasennep (**)  (**) (**) 0,02(*)   (**) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., 

herunder nepeblader (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre 

unge spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

0,002(*)  40 30 0,02(*)   15 

0251990 Andre 0,002(*)  2 30 0,02(*)   0,02(*) 

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,005(*)  60 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, 

amarantspinat (pak-khom, tampara), 

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

    (+)    

0252020 Portulakk (vinterportulakk, 

hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola 

soda)) 

(**)  (**) (**)    (**) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av 

rødbete) 

        

0252990 Andre         

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (mala-

barspinat, bananblader, chaom 

(Acacia pennata)) 

(**)  (**) (**) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) (**) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strand-

vindel/salatipomea/kangkong/vanns

pinat/Morning glory (Ipomea 

aquatica), kløverbregne, vann-

mimosa) 

0,01(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,002(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,02(*) 
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0256000 f) Urter 0,02(*)  60 30 0,05(*) 0,02(*)  10 

0256010 Kjørvel       0,1(*)  

0256020 Gressløk       0,3  

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, 

koriander, dill, karve, løpstikke, 

kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader, koriander / meksi-

kansk koriander, cilantro / lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

      0,1(*) (+)  

0256040 Persille (blader av rotpersille)     (+)  0,1(*)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, 

blader av Borago officinalis) 

(**)  (**) (**)   0,1(*) (**) 

0256060 Rosmarin (**)  (**) (**)   0,1(*) (**) 

0256070 Timian (merian, oregano) (**)  (**) (**)   0,1(*) (**) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, 

peppermynte, hellig basilikum, søt 

basilikum, sitronbasilikum, 

spiselige blomster (ringblomst og 

andre), skjoldblad, villbetelblader , 

karriblader) 

(**)  (**) (**)   0,1(*) (**) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) 

(sitrongress) 

(**)  (**) (**)   0,1(*) (**) 

0256100 Estragon (isop) (**)  (**) (**)   0,1(*) (**) 

0256990 Andre       0,1(*)  

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*)   0,01(*) 0,1(*)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolm-

bønner/brytbønner, prydbønner (runner 

beans), snittbønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

   5 0,1   1 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, fla-

geolettbønner, jackbønner, limabønner, 

vignabønner) 

   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)    0,05(*) 0,1   0,02(*) 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, 

kikerter) 

   0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 

0260050 Linser    0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 

0260990 Andre    0,05(*) 0,02(*)   0,02(*) 
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0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,002(*) 0,05(*)  0,05(*) 0,02(*) 0,01(*)   

0270010 Asparges   0,02(*)    0,1(*) 0,05 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   40    0,1(*) 0,02(*) 

0270030 Hageselleri   40    0,1(*) 1 

0270040 Fennikel   4    0,1(*) 0,02(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst)   0,02(*)    0,1(*) 0,2 

0270060 Purre   0,02(*)  (+)  0,3 (+) 0,2 

0270070 Rabarbra   4    0,1(*) 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd (**)  (**) (**)   0,1(*) (**) 

0270090 Palmehjerter (**)  (**) (**)   0,1(*) (**) 

0270990 Andre   0,02(*)    0,1(*) 0,02(*) 

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, 

shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

        

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, 

morkel, steinsopp) 

        

0280990 Andre         

0290000 ix) Tang og tare (**) 0,05(*) (**) (**) 0,02(*) 0,01(*) 0,1(*) (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,005(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy 

beans) flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, bondebønner, vignabønner) 

      0,6 (+)  

0300020 Linser     (+)  0,6 (+)  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)       0,6 (+)  

0300040 Lupiner       0,1(*)  

0300990 Andre       0,1(*)  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER     0,05(*)    

0401000 i) Oljeholdige frø   0,05(*) 0,1(*)    0,05(*) 

0401010 Linfrø 0,02(*) 0,1(*)    0,01(*) 0,8  

0401020 Jordnøtter 0,02(*) 0,1(*)    0,01(*) 0,1(*)  

0401030 Valmuefrø 0,02(*) 0,1(*)    0,01(*) 0,1(*)  
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0401040 Sesamfrø 0,02(*) 0,1(*)    0,01(*) 0,1(*)  

0401050 Solsikkefrø 0,02(*) 0,1(*)    0,01(*) 0,1(*)  

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,02(*) 0,1(*)    0,02 (+) 0,8  

0401070 Soyabønner 0,02(*) 0,1(*)    0,01(*) 5  

0401080 Sennepsfrø 0,02(*) 0,1(*)    0,01(*) 1  

0401090 Bomullsfrø 0,1 2 (+)    0,01(*) 1  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i 

gresskarfamilien) 

0,02(*) 0,1(*)    0,01(*) 0,1(*)  

0401110 Saflortistel (**) 0,1(*) (**) (**)  0,01(*) 0,1(*) (**) 

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblom-

karse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

(**) 0,1(*) (**) (**)  0,01(*) 0,8 (**) 

0401130 Oljedodre (**) 0,1(*) (**) (**)  0,01(*) 0,1(*) (**) 

0401140 Hampefrø 0,02(*) 0,1(*)    0,01(*) 0,1(*)  

0401150 Ricinus (**) 0,1(*) (**) (**)  0,01(*) 0,1(*) (**) 

0401990 Andre 0,02(*) 0,1(*)    0,01(*) 0,1(*)  

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,02(*)     0,01(*) 0,1(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  10 0,02(*) 0,05(*)    0,3 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) 0,05(*) (**) (**)    (**) 

0402030 Oljepalmefrukt (**) 0,05(*) (**) (**)    (**) 

0402040 Kapok (**) 0,05(*) (**) (**)    (**) 

0402990 Andre  0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)    0,05(*) 

0500000 5. KORN 0,01(*)  0,02(*) 0,05(*)   0,1(*)  

0500010 Bygg  1   0,3 (+) 0,3  0,3 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0,05(*)   0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0500030 Mais  0,05(*)   0,02(*) 

(+) 

0,01(*)  0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/ 

korakan, perlehirse) 

 0,05(*)   0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0500050 Havre  0,05(*)   0,3 (+) 0,3  0,02(*) 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  0,05(*)   0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0500070 Rug  1   0,2 (+) 0,05  0,05 

0500080 Sorghum  0,05(*)   0,02(*) 

(+) 

0,01(*)  0,02(*) 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/527 

 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

K
ar

b
o
fu

ra
n
 (

su
m

m
en

 a
v
 k

ar
b
o
fu

ra
n
 (

h
er

u
n

d
er

 k
ar

b
o
fu

ra
n
 

fr
am

st
il

t 
av

 k
ar

b
o
su

lf
an

, 
b
en

fu
ra

k
ar

b
 e

ll
er

 f
u
ra

ti
o
k
a
rb

) 
o
g
 

3
-h

y
d

ro
k
sy

k
ar

b
o
fu

ra
n
 u

tt
ry

k
t 

so
m

 k
ar

b
o
fu

ra
n
)(

R
) 

E
te

fo
n

 

F
en

am
id

o
n

 

F
en

h
ek

sa
m

id
 

F
en

v
al

er
at

 (
et

h
v
er

t 
fo

rh
o
ld

 a
v
 i

so
m

e
rb

la
n
d
in

g
er

 (
R

R
, 

S
S

, 

R
S

 o
g
 S

R
),

 h
er

u
n
d
er

 e
sf

en
v
al

er
at

)(
F

)(
R

) 

P
ik

o
k
sy

st
ro

b
in

(F
) 

T
ep

ra
lo

k
sy

d
im

 (
su

m
m

en
 a

v
 t

ep
ra

lo
k
sy

d
im

 o
g
 d

et
s 

m
et

ab
o
li

tt
er

 s
o
m

 k
an

 h
y
d
ro

ly
se

re
s 

en
te

n
 t

il
 3

-(
te

tr
ah

y
d
ro

-

p
y
ra

n
-4

-y
l)

-g
lu

ta
rs

y
re

 e
ll

e
r 

ti
l 

3
-h

y
d

ro
k
sy

-(
te

tr
ah

y
d

ro
-

p
y
ra

n
-4

-y
l)

-g
lu

ta
rs

y
re

, 
u
tt

ry
k
t 

so
m

 t
ep

ra
lo

k
sy

d
im

) 

T
ri

fl
o
k
sy

st
ro

b
in

 (
F

) 
(R

) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  1   0,2 (+) 0,05  0,05 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  0,05(*)   0,02(*) 0,01(*)  0,02(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te         

0620000 ii) Kaffebønner (**)  (**) (**)    (**) 

0630000 iii) Urtete (tørket) (**)  (**) (**)    (**) 

0631000 a) Blomster (**)  (**) (**)    (**) 

0631010 Kamille (**)  (**) (**)    (**) 

0631020 Hibiskus (**)  (**) (**)    (**) 

0631030 Kronblader av rose (**)  (**) (**)    (**) 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster 

(Sambucus nigra)) 

(**)  (**) (**)    (**) 

0631050 Lind (**)  (**) (**)    (**) 

0631990 Andre (**)  (**) (**)    (**) 

0632000 b) Blader (**)  (**) (**)    (**) 

0632010 Jordbærblader (**)  (**) (**)    (**) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) (**)  (**) (**)    (**) 

0632030 Maté (**)  (**) (**)    (**) 

0632990 Andre (**)  (**) (**)    (**) 

0633000 c) Røtter (**)  (**) (**)    (**) 

0633010 Vendelrot (**)  (**) (**)    (**) 

0633020 Ginsengrot (**)  (**) (**)    (**) 

0633990 Andre (**)  (**) (**)    (**) 

0639000 d) Andre urteteer (**)  (**) (**)    (**) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) (**)  (**) (**)    (**) 

0650000 v) Johannesbrød (**)  (**) (**)    (**) 
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0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) 30 

0800000 8. KRYDDER (**)  (**) (**)    (**) 

0810000 i) Frø (**) 0,1(*) (**) (**) 0,1(*) (+) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0810010 Anisfrø (**)  (**) (**)    (**) 

0810020 Svartkarve (**)  (**) (**)    (**) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) (**)  (**) (**)    (**) 

0810040 Korianderfrø (**)  (**) (**)    (**) 

0810050 Spisskummenfrø (**)  (**) (**)    (**) 

0810060 Dillfrø (**)  (**) (**)    (**) 

0810070 Fennikelfrø (**)  (**) (**)    (**) 

0810080 Bukkehornkløver (**)  (**) (**)    (**) 

0810090 Muskatnøtt (**)  (**) (**)    (**) 

0810990 Andre (**)  (**) (**)    (**) 

0820000 ii) Frukt og bær (**) 0,1(*) (**) (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0820010 Allehånde (**)  (**) (**)    (**) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk 

pepper) 

(**)  (**) (**)    (**) 

0820030 Karve (**)  (**) (**)    (**) 

0820040 Kardemomme (**)  (**) (**)    (**) 

0820050 Einebær (**)  (**) (**)    (**) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, 

rosépepper) 

(**)  (**) (**)    (**) 

0820070 Vaniljestenger (**)  (**) (**)    (**) 

0820080 Tamarind (**)  (**) (**)    (**) 

0820990 Andre (**)  (**) (**)    (**) 

0830000 iii) Bark (**) 0,1(*) (**) (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0830010 Kanel (kassia) (**)  (**) (**)    (**) 

0830990 Andre (**)  (**) (**)    (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**)  (**) (**)    (**) 

0840010 Lakris (**) 0,1(*) (**) (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 
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0840020 Ingefær (**) 0,1(*) (**) (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) (**) 0,1(*) (**) (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0840040 Pepperrot (**) (+) (**) (**) (+) (+) (+) (**) 

0840990 Andre (**) 0,1(*) (**) (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0850000 v) Knopper (**) 0,1(*) (**) (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0850010 Kryddernellik (**)  (**) (**)    (**) 

0850020 Kapers (**)  (**) (**)    (**) 

0850990 Andre (**)  (**) (**)    (**) 

0860000 vi) Blomsterarr (**) 0,1(*) (**) (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0860010 Safran (**)  (**) (**)    (**) 

0860990 Andre (**)  (**) (**)    (**) 

0870000 vii) Frøkapper (**) 0,1(*) (**) (**) 0,1(*) 0,05(*) 0,1(*) (**) 

0870010 Muskatblomme (**)  (**) (**)    (**) 

0870990 Andre (**)  (**) (**)    (**) 

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) 0,05(*) (**) (**) 0,02(*)  0,1(*) (**) 

0900010 Sukkerbete (rot) (**)  (**) (**)  0,015  (**) 

0900020 Sukkerrør (**)  (**) (**)  0,01(*)  (**) 

0900030 Sikorirøtter (**)  (**) (**)  0,01(*)  (**) 

0900990 Andre (**)  (**) (**)  0,01(*)  (**) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE – LANDDYR 

 0,05(*)  0,05(*)     

1010000 i) Vev 0,01(*)  0,01(*)   0,01(*)  0,04(*) 

1011000 a) Svin     (+)  0,1(*)  

1011010 Muskler     0,02(*)    

1011020 Fett     0,03    

1011030 Lever     0,02(*)    

1011040 Nyrer     0,02(*)    
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1011050 Spiselig slakteavfall     0,02(*)    

1011990 Andre     0,02(*)    

1012000 b) Storfe     (+)  0,1(*)  

1012010 Muskler     0,025    

1012020 Fett     0,25    

1012030 Lever     0,07    

1012040 Nyrer     0,05    

1012050 Spiselig slakteavfall     0,02(*)    

1012990 Andre     0,02(*)    

1013000 c) Sau     (+)  0,1(*)  

1013010 Muskler     0,02(*)    

1013020 Fett     0,2    

1013030 Lever     0,07    

1013040 Nyrer     0,05    

1013050 Spiselig slakteavfall     0,02(*)    

1013990 Andre     0,02(*)    

1014000 d) Geit     (+)  0,1(*)  

1014010 Muskler     0,02(*)    

1014020 Fett     0,2    

1014030 Lever     0,07    

1014040 Nyrer     0,05    

1014050 Spiselig slakteavfall     0,02(*)    

1014990 Andre     0,02(*)    

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**)  (**) (**) (+)  0,1(*) (**) 

1015010 Muskler (**)  (**) (**) 0,02(*)   (**) 

1015020 Fett (**)  (**) (**) 0,2   (**) 

1015030 Lever (**)  (**) (**) 0,07   (**) 

1015040 Nyrer (**)  (**) (**) 0,05   (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (**)  (**) (**) 0,02(*)   (**) 
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1015990 Andre (**)  (**) (**) 0,02(*)   (**) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og 

perlehøns – struts, due 

    0,02(*) 

(+) 

   

1016010 Muskler       0,1(*)  

1016020 Fett       0,1(*)  

1016030 Lever       0,2  

1016040 Nyrer       0,1(*)  

1016050 Spiselig slakteavfall       0,1(*)  

1016990 Andre       0,1(*)  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, 

kenguru, dyr av hjortefamilien) 

(**)  (**) (**) (+)  0,1(*) (**) 

1017010 Muskler (**)  (**) (**) 0,02(*)   (**) 

1017020 Fett (**)  (**) (**) 0,2   (**) 

1017030 Lever (**)  (**) (**) 0,07   (**) 

1017040 Nyrer (**)  (**) (**) 0,05   (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (**)  (**) (**) 0,02(*)   (**) 

1017990 Andre (**)  (**) (**) 0,02(*)   (**) 

1020000 ii) Melk 0,001(*)  0,01(*)  (+) 0,01 0,02(*) 0,02(*) 

1020010 Storfe     0,04    

1020020 Sau     0,02(*)    

1020030 Geit     0,02(*)    

1020040 Hest     0,02(*)    

1020990 Andre     0,02(*)    

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*)  0,01(*)  0,02(*) 

(+) 

0,01(*) 0,1(*) 0,04* 

1030010 Kylling         

1030020 And (**)  (**) (**)    (**) 

1030030 Gås (**)  (**) (**)    (**) 

1030040 Vaktel (**)  (**) (**)    (**) 

1030990 Andre (**)  (**) (**)    (**) 
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1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, 

honningtavle med honning) (honning i 

vokskaker) 

(**)  (**) (**) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) (**) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (**)  (**) (**) 0,02(*) 

(+) 

0,01(*) 0,1(*) (**) 

1060000 vi) Snegler (**)  (**) (**) 0,02(*) 

(+) 

0,01(*) 0,1(*) (**) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende 

vilt) 

(**)  (**) (**) 0,02(*) 

(+) 

0,01(*) 0,1(*) (**) 

(*) 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 grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I. 

(f) = Løselig i fett 

Karbofuran (summen av karbofuran (herunder karbofuran framstilt av karbosulfan, benfurakarb eller furatiokarb) og 3-hydroksykarbofuran uttrykt som 

karbofuran)(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Karbofuran – kode 1000000 unntatt 1040000: 3-hydroksykarbofuran (fri og konjugert) uttrykt som karbofuran 

Etefon 

(+)  Grenseverdien gjelder til 1. juli 2011 i påvente av at en ytterligere undersøkelse av metabolisme er framlagt og vurdert. 

0401090 Bomullsfrø 

(+)  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 

Fenamidon 

(+)  Følgende grenseverdi gjelder for chilipepper: 3,5 mg/kg. 

0231020 Paprika (chilipepper) 

Fenvalerat (ethvert forhold av isomerblandinger (RR, SS, RS og SR), herunder esfenvalerat)(f)(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Esfenvalerat – kode 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 og 1017040: 

summen av fenvalerat (ethvert forhold av isomerblandinger, herunder esfenvalerat) og CPIA (klorofenylisovaleriansyre), uttrykt som fenvalerat 

(+)  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. 

0120010 Mandler 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 
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0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

0152000 b) Jordbær 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

0213020 Gulrøtter 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, 

slangeagurk, teroi/kantagurk) 

0232990 Andre 

0233010 Meloner (hornmelon) 

0234000 d) Sukkermais (babymais) 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242010 Rosenkål 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

0270060 Purre 

0300020 Linser 

0500010 Bygg 

0500030 Mais 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

0810000 i) Frø 

0810010 Anisfrø 

0810020 Svartkarve 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 

0810040 Korianderfrø 

0810050 Spisskummenfrø 

0810060 Dillfrø 

0810070 Fennikelfrø 

0810080 Bukkehornkløver 

0810090 Muskatnøtt 

0810990 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 analysemetoder 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. 

1011000 a) Svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall 

1011990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon 

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 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon 

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. 

1013000 c) Sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon 

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. 

1014000 d) Geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

(+)  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 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 
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1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall 

1015990 Andre 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 

1017010 Muskler 

1017020 Fett 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall 

1017990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og en fôringsundersøkelse av drøvtyggere i laktasjon 

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. 

1020000 ii) Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

(+)  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 30. januar 2016, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1050000 v) Amfibier og krypdyr 

1060000 vi) Snegler 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 

Pikoksystrobin(F) 

(+)  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. 

0401060 Rapsfrø (rybs) 

(+)  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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Tepraloksydim (summen av tepraloksydim og dets metabolitter som kan hydrolyseres enten til 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarsyre eller til 3-hydroksy-

(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutarsyre, uttrykt som tepraloksydim) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om metabolisme i vekster 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. 

0152000 b) Jordbær 

0154000 d) Andre småfrukter og bær 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter) 

0154050 Nyper 

0154060 Morbær (melbær) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

0154990 Andre 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 

0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, 

slangeagurk, teroi/kantagurk) 

0232990 Andre 

0241000 a) Blomsterkål 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

0242990 Andre 

0243000 c) Bladkål 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

0243990 Andre 

0244000 d) Knutekål 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk 

koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0270060 Purre 

(+)  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 17. august 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner)  

0300020 Linser 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 

(+)  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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Trifloksystrobin (f) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

 Trifloksystrobin – kode 1000000: summen av trifloksystrobin og dets metabolitt (E, E)-metoksyimino- {2-[1-(3-trifluormetylfenyl)-etylidenamino-oksymetyl]-

fenyl}-eddiksyre (CGA 321113).» 

 

b)  Kolonnen for karbosulfan utgår. 

2)  I del A i vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for malation og spirotetramat skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 i) Sitrusfrukter 2 1 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

  

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 

  

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus 

reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 0,5 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   
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Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0130000 iii) Kjernefrukter 0,02(*) 1 

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter 0,02(*) 3 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk 

daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter 0,02(*)  

0151000 a) Borddruer og vindruer  2 

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær  0,4 

0153000 c) Bær fra halvbusker  0,1(*) 

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider)   

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus 

arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær  0,1(*) 

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)   

0154050 Nyper   
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Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0154060 Morbær (melbær)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre 

bær fra trær) 

  

0154990 Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,02(*)  

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler  0,1(*) 

0161020 Fikener  0,1(*) 

0161030 Bordoliven  4 

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus 

aurantifolia x Fortunella spp.)) 

 0,1(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  0,1(*) 

0161060 Daddelplommer  0,1(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 0,1(*) 

0161990 Andre  0,1(*) 

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier  0,3 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)  15 

0162030 Pasjonsfrukt  0,1(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  0,1(*) 

0162050 Stjerneepler  0,1(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 

amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

 0,1(*) 

0162990 Andre  0,1(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer  0,7 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  0,6 

0163030 Mango  0,3 

0163040 Papaya  0,4 

0163050 Granatepler  0,1(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

 0,1(*) 
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0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  0,1(*) 

0163080 Ananas  0,3 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  0,1(*) 

0163100 Durian  0,1(*) 

0163110 Surannona (guanabana)  0,1(*) 

0163990 Andre  0,1(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,02(*)  

0211000 a) Poteter  0,8 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  0,1(*) 

0212010 Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia)   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,1(*) 

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 

jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre)   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk 0,02(*)  

0220010 Hvitløk  0,1(*) 
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0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)  0,4 

0220030 Sjalottløk  0,4 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)  0,1(*) 

0220990 Andre  0,1(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,02(*)  

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense), tretomat) 

 2 

0231020 Paprika (chilipepper)  2 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))  2 

0231040 Okra  1 

0231990 Andre  1 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  0,2 

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  0,2 

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)  0,1(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  0,1(*) 

0240000 iv) Kål 0,02(*)  

0241000 a) Blomsterkål  1 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   
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0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål  0,3 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  2 

0242990 Andre  0,1(*) 

0243000 c) Bladkål  7 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)   

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)   

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål  2 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  7 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat) 0,02(*)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 0,5  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, 

sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

0,02(*)  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 0,02(*)  

0251050 Vårkarse 0,02(*)  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 0,02(*)  

0251070 Sareptasennep 0,02(*)  

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, 

reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 

8), knutekålblader) 

0,02(*)  

0251990 Andre 0,02(*)  

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,02(*) 7 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, 

bitterblad/bitawiri) 

  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, 

agretti (Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia 

pennata)) 

0,02(*) 0,1(*) 
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0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning 

glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,02(*) 7 

0255000 e) Salatsikori 0,02(*) 0,1(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 4 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk 

kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, 

villbetelblader , karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,02(*) 1,5 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02(*)  

0270010 Asparges  0,1(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  0,1(*) 

0270030 Hageselleri  4 

0270040 Fennikel  0,1(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst)  0,1(*) 

0270060 Purre  0,1(*) 

0270070 Rabarbra  0,1(*) 
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0270080 Bambusskudd  0,1(*) 

0270090 Palmehjerter  0,1(*) 

0270990 Andre  0,1(*) 

0280000 viii) Sopp 0,02(*) 0,1(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))   

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,02(*) 0,1(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 2 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Lupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*)  

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø  0,1(*) 

0401020 Jordnøtter  0,1(*) 

0401030 Valmuefrø  0,1(*) 

0401040 Sesamfrø  0,1(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,1(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs)  0,1(*) 

0401070 Soyabønner  4 

0401080 Sennepsfrø  0,1(*) 

0401090 Bomullsfrø  0,4 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,1(*) 

0401110 Saflortistel  0,1(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø 

(Buglossoides arvensis)) 

 0,1(*) 

0401130 Oljedodre  0,1(*) 

0401140 Hampefrø  0,1(*) 
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0401150 Ricinus  0,1(*) 

0401990 Andre  0,1(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  4 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  0,1(*) 

0402030 Oljepalmefrukt  0,1(*) 

0402040 Kapok  0,1(*) 

0402990 Andre  0,1(*) 

0500000 5. KORN 8 0,1(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)   

0500050 Havre   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  0,1(*) 

0610000 i) Te 0,5  

0620000 ii) Kaffebønner 0,02(*)  

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamille 1,5  

0631020 Hibiskus 0,02(*)  

0631030 Kronblader av rose 0,02(*)  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 0,02(*)  

0631050 Lind 0,02(*)  

0631990 Andre 0,02(*)  
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0632000 b) Blader 0,02(*)  

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter 0,02(*)  

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer 0,02(*)  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,02(*)  

0650000 v) Johannesbrød 0,02(*)  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,02(*) 15 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,02(*) 0,1(*) 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,02(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   
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0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 iii) Bark 0,02(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,02(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,02(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,02(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,02(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,02(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,02(*) 0,1(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,02(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,02(*) 0,1(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 i) Vev 0,02(*)  

1011000 a) Svin   

1011010 Muskler  0,05 

1011020 Fett  0,01(*) 

1011030 Lever  0,7 

1011040 Nyrer  0,7 

1011050 Spiselig slakteavfall  0,7 

1011990 Andre  0,01(*) 

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskler  0,05 

1012020 Fett  0,01(*) 

1012030 Lever  0,7 

1012040 Nyrer  0,7 

1012050 Spiselig slakteavfall  0,7 

1012990 Andre  0,01(*) 

1013000 c) Sau   

1013010 Muskler  0,05 

1013020 Fett  0,01(*) 

1013030 Lever  0,7 

1013040 Nyrer  0,7 

1013050 Spiselig slakteavfall  0,7 

1013990 Andre  0,01(*) 

1014000 d) Geit   

1014010 Muskler  0,05 

1014020 Fett  0,01(*) 

1014030 Lever  0,7 

1014040 Nyrer  0,7 

1014050 Spiselig slakteavfall  0,7 

1014990 Andre  0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskler  0,05 
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1015020 Fett  0,01(*) 

1015030 Lever  0,7 

1015040 Nyrer  0,7 

1015050 Spiselig slakteavfall  0,7 

1015990 Andre  0,01(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  0,01(*) 

1016010 Muskler   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)   

1017010 Muskler  0,05 

1017020 Fett  0,01(*) 

1017030 Lever  0,7 

1017040 Nyrer  0,7 

1017050 Spiselig slakteavfall  0,7 

1017990 Andre  0,01(*) 

1020000 ii) Melk 0,02(*) 0,005(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   
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1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til 

vedlegg I. 

Malation (summen av malation og malaokson uttrykt som malation) 

(+)  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 

Spirotetramat og dets 4 metabolitter BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy og BYI08330 enol-glukosid, uttrykt 

som spirotetramat(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Spirotetramat – kode 1000000 unntatt 1040000: Spirotetramat og dets metabolitt BYI08330-enol uttrykt som spirotetramat 

(+)  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» 

 

 

b)  Nye kolonner for 1,4-dimetylnaftalen og imazapyr skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 i) Sitrusfrukter   

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

  

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 
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0110040 Limetter   

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus 

reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter   

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter   

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk 

daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter   

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær   
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0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider)   

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus 

arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre 

bær fra trær) 

  

0154990 Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter   

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus 

aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060 Daddelplommer   

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

  

0161990 Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)   

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 

amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

  

0162990 Andre   
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0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 i) Rot- og knollvekster   

0211000 a) Poteter 15  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia)   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 

jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre)   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   
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0220000 ii) Løk   

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)   

0220990 Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense), tretomat) 

  

0231020 Paprika (chilipepper)   

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))   

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål   

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål   
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0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990 Andre   

0243000 c) Bladkål   

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)   

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)   

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea   

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, 

sugar loaf (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, 

reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

  

0251990 Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader)   

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, 

bitterblad/bitawiri) 

  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, 

agretti (Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata))   

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning 

glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

  

0255000 e) Salatsikori   

0256000 f) Urter   

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   
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0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk 

kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, 

villbetelblader , karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske)   

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

vignabønner) 

  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)   

0270010 Asparges   

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030 Hageselleri   

0270040 Fennikel   

0270050 Artisjokk (bananblomst)   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 viii) Sopp   

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))   

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare   
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0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER   

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser  0,2 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Lupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER   

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø  0,05 

0401060 Rapsfrø (rybs)  0,05(*) 

0401070 Soyabønner  3 

0401080 Sennepsfrø  0,05(*) 

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   

0401110 Saflortistel   

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø 

(Buglossoides arvensis)) 

  

0401130 Oljedodre   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 5. KORN   

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)   

0500050 Havre   
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0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO   

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Hibiskus   

0631030 Kronblader av rose   

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

0700000 7. HUMLE (tørket)   

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø   

0810010 Anisfrø   
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0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær   

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 iii) Bark   

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris   

0840020 Ingefær   

0840030 Gurkemeie (kurkuma)   

0840040 Pepperrot   

0840990 Andre   

0850000 v) Knopper   

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr   

0860010 Safran   

0860990 Andre   
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0870000 vii) Frøkapper   

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER   

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 i) Vev  0,05(*) 

1011000 a) Svin   

1011010 Muskler   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall   

1011990 Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskler   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   

1013000 c) Sau   

1013010 Muskler   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geit   

1014010 Muskler   

1014020 Fett   
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1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskler   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall   

1015990 Andre   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010 Muskler   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)   

1017010 Muskler   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall   

1017990 Andre   

1020000 ii) Melk  0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg  0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   
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1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker)  0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr  0,01(*) 

1060000 vi) Snegler  0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)  0,01’(*)» 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I. 

3)  I del B i vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for karbofuran, fenamidon og fenheksamid skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0130040 Mispel 0,001(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0130050 Japansk mispel 0,001(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0154050 Nyper 0,01(*) 0,02(*) 5 

0154060 Morbær (melbær) 0,01(*) 0,02(*) 10 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,01(*) 0,02(*) 15 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

0,01(*) 0,02(*) 5 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,003(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0161060 Daddelplommer 0,003(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, 

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

0,003(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 
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0162050 Stjerneepler 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn 

sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0163100 Durian 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0212040 Arrowrot 0,002(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0251050 Vårkarse 0,002(*) 40 30 

0251070 Sareptasennep 0,002(*) 40 30 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

0,005(*) 60 0,05(*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom 

(Acacia pennata)) 

0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 0,02(*) 60 30 

0256060 Rosmarin 0,02(*) 60 30 

0256070 Timian (merian, oregano) 0,02(*) 60 30 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, 

søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og 

andre), skjoldblad, villbetelblader , karriblader) 

0,02(*) 60 30 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 0,02(*) 60 30 

0256100 Estragon (isop) 0,02(*) 60 30 

0270080 Bambusskudd 0,002(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter 0,002(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,02 0,05(*) 

0401110 Saflortistel 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0401130 Oljedodre 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0401150 Ricinus 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0402040 Kapok 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 
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0620000 ii) Kaffebønner 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631000 a) Blomster 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631010 Kamille 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631020 Hibiskus 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631030 Kronblader av rose 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631050 Lind 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0631990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0632000 b) Blader 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0632010 Jordbærblader 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0632030 Maté 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0632990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0633000 c) Røtter 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0633010 Vendelrot 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0633020 Ginsengrot 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0633990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0639000 d) Andre urteteer 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER    

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810010 Anisfrø 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810020 Svartkarve 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810040 Korianderfrø 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810050 Spisskummenfrø 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810060 Dillfrø 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810070 Fennikelfrø 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 
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0810080 Bukkehornkløver 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820030 Karve 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820040 Kardemomme 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820050 Einebær 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820070 Vaniljestenger 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820080 Tamarind 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler    

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850020 Kapers 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860010 Safran 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 
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0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0870990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

0900990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1015010 Muskler 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1015020 Fett 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1015030 Lever 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1015040 Nyrer 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1015990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1017010 Muskler 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1017020 Fett 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1017030 Lever 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1017040 Nyrer 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1017990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1030020 And 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1030030 Gås 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1030040 Vaktel 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1030990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) 

(honning i vokskaker) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 
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1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til vedlegg I. 

Karbofuran (summen av karbofuran (herunder karbofuran framstilt av karbosulfan, benfurakarb eller furatiokarb) og 3-hydroksykarbofuran uttrykt som 

karbofuran)(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Karbofuran – kode 1000000 unntatt 1040000: 3-hydroksykarbofuran (fri og konjugert) uttrykt som karbofuran 

(+)  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 

Fenamidon 

(+)  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 

Fenheksamid 

(+)  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» 

 

 

b)  Kolonnen for karbosulfan utgår. 

4)  I vedlegg V utgår kolonnene for benfurakarb og furatiokarb. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/400 

av 25. februar 2015 

om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av beinolje, karbonmonoksid, cyprodinil, dodemorf, iprodion, metaldehyd, metazaklor, 

parafinolje (CAS-nr. 64742-54-7), jordoljer (CAS-nr. 92062-35-6) og propargitt 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 

plantevernmidler 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), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av iprodion er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Grenseverdier for rester av cyprodinil, metaldehyd, metazaklor og propargitt er fastsatt i del A i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder karbonmonoksid, dodemorf, parafinolje (CAS-nr. 64742-54-7) og 

jordoljer (CAS-nr. 92062-35-6), er det ikke fastsatt grenseverdier for restmengder i forordning (EF) nr. 396/2005, og 

ettersom nevnte aktive stoffer ikke er oppført i vedlegg IV til nevnte forordning, får standardverdien på 0,01 mg/kg 

fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning anvendelse. 

2) Når det gjelder beinolje, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Ved 

kommisjonsvedtak 2008/943/EF(3) ble det fastsatt at beinolje ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF(4). 

Ettersom bruk av beinolje ikke lenger er tillatt i Unionen, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør 

grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

3) Når det gjelder karbonmonoksid, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Ved kommisjonsvedtak 2008/967/EF(6) ble det fastsatt at 

karbonmonoksid ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ettersom bruk av karbonmonoksid ikke lenger 

er tillatt i Unionen, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør grenseverdien settes til den særskilte 

bestemmelsesgrensen fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) Når det gjelder cyprodinil, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(7). Den foreslo å 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 14.3.2015, s. 56, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2015 av 

25. september 2015 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. 19 av 30.3.2017, s. 16. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bone oil according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(6):2766 [6 s.]. 

(3) Kommisjonsvedtak 2008/943/EF av 12. desember 2008 om at beinolje ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, og om 

tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 335 av 13.12.2008, s. 97). 

(4) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(5) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for carbon monoxyde 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(6):2762 [6 s.]. 

(6) Kommisjonsvedtak 2008/967/EF av 12. desember 2008 om at karbonmonoksid ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, 

og om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 121). 

(7) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyprodinil 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(10):3406 [81 s.]. 
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endre definisjonen av restmengde for produkter av animalsk opprinnelse. Den anbefalte å senke grenseverdiene for 

mispel, japansk mispel, bord- og vindruer, bjørnebær, bringebær, andre småfrukter og bær, gulrøtter, pepperrot, 

pastinakk, rotpersille, havrerot, hvitløk, sjalottløk, pipeløk, bønner (uten belg), erter (uten belg), asparges, erter (tørkede) 

og lupiner (tørkede). For visse produkter anbefalte den å beholde eller heve gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdiene for mandler, urtete fra røtter, krydder i form av røtter og jordstengler og for alle produkter av animalsk 

opprinnelse, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndte-

ringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene 

for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av 

Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det 

tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

5) Når det gjelder dodemorf, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Ved kommisjonsdirektiv 2008/125/EF(2) ble det fastsatt at dodemorf ikke 

skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. I henhold til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 540/2011(3) er bruken av dodemorf begrenset til prydplanter i veksthus. Ettersom bruk av dodemorf er tillatt i 

Unionen bare for vekster som ikke er spiselige, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt på spiselige vekster i 

tredjestater, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Når det gjelder iprodion, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(4). Den foreslo å endre 

definisjonen av restmengde for produkter av animalsk opprinnelse. Når det gjelder grenseverdier for sitroner, mandler, 

hasselnøtter, epler, pærer, kveder, mispel, japansk mispel, aprikoser, kirsebær, ferskener, plommer, bord- og vindruer, 

jordbær, bjørnebær, blåbringebær, bringebær, blåbær, tranebær, solbær, hvitrips og rødrips, stikkelsbær, azarolhagtorn, 

kiwier, poteter, rødbeter, gulrøtter, pepperrot, pastinakker, rotpersille, reddiker, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, pipeløk, 

tomater, grønnsakpaprika, eggplanter, slangeagurker, sylteagurker, mandelgresskar, frukter av gresskarfamilien med 

uspiselig skall, brokkoli, blomkål, rosenkål, hodekål, kinakål, vårsalat, bredbladet endiv, karse, salatsennep, salat, blader 

og spirer av Brassica spp., salatsikori, urter, bønner (friske med belg), bønner (friske uten belg), erter (friske med belg), 

erter (friske uten belg), rabarbra, bønner (tørkede), linser (tørkede), erter (tørkede), linfrø, solsikkefrø, hvete, bygg, ris, 

urtete fra blomster, urtete fra røtter, sukkerbete og alle produkter av animalsk opprinnelse, konkluderte Myndigheten 

med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

Når det gjelder grenseverdier for knollselleri, kålrot, neper, grønnkål, knutekål, vårkarse, spinat, bladbete (mangold), 

erter (friske uten belg), asparges, hageselleri, fennikel, purre, rapsfrø, urtete fra blader, krydder og sukkerbete, kon-

kluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må 

vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen 

eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

7) Når det gjelder metaldehyd, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Den anbefalte å senke grenseverdiene for jordbær, neper, asparges, 

hageselleri og fennikel. For visse produkter anbefalte den å beholde eller heve gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdier for poteter, rødbeter, gulrøtter, knollselleri, pepperrot, jordskokk, pastinakk, rotpersille, reddiker, havrerot, 

  

(1) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dodemorph 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014; 12(5):3683 [11 s.]. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2008/125/EF av 19. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med sikte på oppføring av 

aluminiumfosfid, kalsiumfosfid, magnesiumfosfid, cymoksanil, dodemorf, 2,5-diklorbenzosyremetylester, metamitron, sulkotrion, tebu-

konazol og triadimenol som aktive stoffer (EUT L 344 av 20.12.2008, s. 78). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(4) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iprodione according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(10):3438 [94 s.]. 

(5) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metaldehyde 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014; 12(5):3682 [64 s.]. 
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neper, tomater, eggplanter, blomsterkål, hodekål og bladkål, knutekål, salat og andre salatplanter, spinat og lignende, 

purre og artisjokk, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdien for alle produkter av 

animalsk opprinnelse, konkluderte Myndigheten også med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til 

den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

8) Når det gjelder metazaklor, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde med henblikk på 

risikovurdering og håndhevelse for produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse. Den anbefalte å senke 

grenseverdiene for hvitløk, rosenkål, artisjokk, purre, linfrø, solsikkefrø, rapsfrø, sennepsfrø, agurkurt, oljedodre og 

melk. For visse produkter anbefalte den å beholde eller heve gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier for 

pepperrot, reddiker, kålrot, neper, blomsterkål, hodekål, bladkål og knutekål, konkluderte Myndigheten med at noen 

opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom 

det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli 

vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

Når det gjelder grenseverdier for appelsiner, sitroner, nøtter, kjernefrukter, steinfrukter, bær og småfrukter, poteter, 

salatsennep og asparges, konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige 

for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den 

særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

9) Når det gjelder parafinolje (CAS-nr. 64742-54-7), framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende 

grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Ved kommisjonsvedtak 2009/617/EF(3) 

er det fastsatt at parafinolje (CAS-nr. 64742-54-7) ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ettersom 

bruk av parafinolje (CAS-nr. 64742-54-7) ikke lenger er tillatt i Unionen, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i 

tredjestater, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i 

artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Når det gjelder jordoljer (CAS-nr. 92062-35-6), framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(4). Ved kommisjonsvedtak 2009/616/EF(5) er det fastsatt 

at jordolje (CAS-nr. 92062-35-6) ikke skulle oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Ettersom bruk av jordoljer 

(CAS-nr. 92062-35-6) ikke lenger er tillatt i Unionen, og det ikke er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør 

grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005.  

  

(1) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metazachlor 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014; 12(4):3634 [51 s.]. 

(2) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for paraffin oil 

(CAS 64742-54-7) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(7):2841 [7 s.]. 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/617/EF av 17. august 2009 om at parafinolje (CAS-nr. 64742-54-7) ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF, og om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 213 av 18.8.2009, s. 28). 

(4) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for petroleum oils 

(CAS 92062-35-6) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012; 10(7):2840 [7 s.]. 

(5) Kommisjonsvedtak 2009/616/EF av 17. august 2009 om at jordolje (CAS-nr. 92062-35-6) ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF, og om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 213 av 18.8.2009, s. 26). 
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11) Når det gjelder propargitt, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(1). Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 934/2008(2) er det 

fastsatt at propargitt ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, og dette ble bekreftet i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 943/2011(3). Ettersom bruk av propargitt ikke lenger er tillatt i Unionen, og det ikke 

er meldt om bruk som er tillatt i tredjestater, bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen fastsatt i 

artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

sammenholdt med artikkel 14 nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg 

III til nevnte forordning, utgå. 

12) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for pesticidrester om behovet for å endre visse 

bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for flere stoffer gjør den tekniske utvikling det nødvendig å fastsette 

særskilte bestemmelsesgrenser. 

13) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, 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. 

14) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

15) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at 

et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

16) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

17) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 3. oktober 2015. 

  

(1) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propargite 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013; 11(8):3350 [26 s.]. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 943/2011 av 22. september 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet 

propargitt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

kommisjonsvedtak 2008/934/EF (EUT L 246 av 23.9.2011, s. 16). 

(3) Kommisjonsvedtak 2008/934/EF av 5. desember 2008 om at visse aktive stoffer ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, 

og om tilbakekalling av godkjenninger for plantevernmidler som inneholder nevnte stoffer (EUT L 333 av 11.12.2008, s. 11). 
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Artikkel 3 

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

Den får imidlertid anvendelse fra 3. oktober 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnen for iprodion skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

Ip
ro

d
io

n
(R

) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

0,01(*) 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) 0,01(*) 

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 6(+) 

0110040 Limetter 0,01(*) 

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata 

x sinensis)) 

0,01(*) 

0110990 Andre 0,01(*) 

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler 0,2(+) 

0120020 Paranøtter 0,01(*) 

0120030 Kasjunøtter 0,01(*) 

0120040 Kastanjer 0,01(*) 

0120050 Kokosnøtter 0,01(*) 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,01(*) 

0120070 Macadamianøtter 0,01(*) 

0120080 Pekannøtter 0,01(*) 

0120090 Pinjekjerner 0,01(*) 

0120100 Pistasienøtter 0,01(*) 

0120110 Valnøtter 0,01(*) 

0120990 Andre 0,01(*) 

0130000 iii) Kjernefrukter (+) 

0130010 Epler (villepler) 6 

0130020 Pærer (japanske pærer) 6 

0130030 Kveder 5 

0130040 Mispel 5 

0130050 Japansk mispel 5 

0130990 Andre 0,01(*) 
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Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

Ip
ro

d
io

n
(R

) 

0140000 iv) Steinfrukter (+) 

0140010 Aprikoser 6 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 10 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 10 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk 

jujube (Ziziphus zizyphus)) 

3 

0140990 Andre 0,01(*) 

0150000 v) Bær og småfrukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer 20(+) 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær 20(+) 

0153000 c) Bær fra halvbusker (+) 

0153010 Bjørnebær 30 

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) 15 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

Rubus idaeus)) 

30 

0153990 Andre 0,01(*) 

0154000 d) Andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær 20(+) 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 20(+) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 20(+) 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter) 20(+) 

0154050 Nyper 0,01(*) 

0154060 Morbær (melbær) 0,01(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 20(+) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra 

trær) 

0,01(*) 

0154990 Andre 0,01(*) 

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall 0,01(*) 

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  
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Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

Ip
ro

d
io

n
(R

) 

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier 5(+) 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak) 0,01(*) 

0162030 Pasjonsfrukt 0,01(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,01(*) 

0162050 Stjerneepler 0,01(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul 

sapot, mammeysapot) 

0,01(*) 

0162990 Andre 0,01(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store 0,01(*) 

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a) Poteter 0,05(+) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 

0212010 Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia)  
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Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

Ip
ro

d
io

n
(R

) 

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,1(+) 

0213020 Gulrøtter 10(+) 

0213030 Knollselleri 0,01(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,06(+) 

0213050 Jordskokk (kinaskokk) 0,01(*) 

0213060 Pastinakk 0,5(+) 

0213070 Rotpersille 0,5(+) 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

0,6(+) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 0,01(*) 

0213100 Kålrot 0,01(*) 

0213110 Neper 0,01(*) 

0213990 Andre 0,01(*) 

0220000 ii) Løk (+) 

0220010 Hvitløk 0,4 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0,2 

0220030 Sjalottløk 0,2 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) 4 

0220990 Andre 0,01(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og 

L. chinense), tretomat) 

5(+) 

0231020 Paprika (chilipepper) 7(+) 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 6(+) 

0231040 Okra 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 4(+) 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  
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Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

Ip
ro

d
io

n
(R

) 

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 1,5(+) 

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,01(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0240000 iv) Kål  

0241000 a) Blomsterkål (+) 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 25 

0241020 Blomkål 0,5 

0241990 Andre 0,01(*) 

0242000 b) Hodekål (+) 

0242010 Rosenkål 0,7 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 15 

0242990 Andre 0,01(*) 

0243000 c) Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 0,7(+) 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 0,01(*) 

0243990 Andre 0,01(*) 

0244000 d) Knutekål 0,01(*) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat) 20(+) 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 25(+) 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf 

(C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

20(+) 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 7(+) 

0251050 Vårkarse 0,01(*) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 20(+) 
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Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

Ip
ro

d
io

n
(R

) 

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader 

og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

20(+) 

0251990 Andre 0,01(*) 

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,02 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/ 

bitawiri) 

 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, chaom (Acacia pennata)) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 3(+) 

0256000 f) Urter 20(+) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 

andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader , 

karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittbønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

2(+) 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 0,08(+) 
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Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

Ip
ro

d
io

n
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) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 2(+) 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,3(+) 

0260050 Linser 0,01(*) 

0260990 Andre 0,01(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges 0,01(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,01(*) 

0270030 Hageselleri 0,01(*) 

0270040 Fennikel 0,01(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,01(*) 

0270060 Purre 0,01(*) 

0270070 Rabarbra 0,15(+) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 

0270990 Andre 0,01(*) 

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER  

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

0,4(+) 

0300020 Linser 0,4(+) 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0,2(+) 

0300040 Lupiner 0,02(*) 

0300990 Andre 0,02(*) 

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,06(+) 

0401020 Jordnøtter 0,01(*) 

0401030 Valmuefrø 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,5(+) 

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,5(+) 

0401070 Soyabønner 0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,01(*) 



Nr. 57/580 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,01(*) 

0401110 Saflortistel 0,01(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides 

arvensis)) 

0,01(*) 

0401130 Oljedodre 0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*) 

0401990 Andre 0,01(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN  

0500010 Bygg 2(+) 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,02(*) 

0500030 Mais 0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,02(*) 

0500050 Havre 0,02(*) 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 10(+) 

0500070 Rug 0,02(*) 

0500080 Sorghum 0,02(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,02(*) (+) 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,02(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  

0610000 i) Te 0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner 0,05(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster 0,05(*) 

0631010 Kamille  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  
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0632000 b) Blader 0,05(*) 

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter 2(+) 

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer 0,05(*) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,05(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,05(*) 

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,05(*) 

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  
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0830000 iii) Bark 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbete (rot) 0,1(+) 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,01(*) 

0900990 Andre 0,01(*) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR (+) 

1010000 i) Vev  

1011000 a) Svin 0,1 

1011010 Muskler  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskler 0,1 

1012020 Fett 0,1 

1012030 Lever 0,2 
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1012040 Nyrer 0,3 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1012990 Andre 0,01(*) 

1013000 c) Sau  

1013010 Muskler 0,1 

1013020 Fett 0,1 

1013030 Lever 0,2 

1013040 Nyrer 0,3 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1013990 Andre 0,01(*) 

1014000 d) Geit  

1014010 Muskler 0,1 

1014020 Fett 0,1 

1014030 Lever 0,2 

1014040 Nyrer 0,3 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1014990 Andre 0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskler 0,1 

1015020 Fett 0,1 

1015030 Lever 0,2 

1015040 Nyrer 0,3 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1015990 Andre 0,01(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskler 0,1 

1016020 Fett 0,2 

1016030 Lever 1 

1016040 Nyrer 0,01(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall 1 

1016990 Andre 0,01(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010 Muskler 0,1 

1017020 Fett 0,1 

1017030 Lever 0,2 

1017040 Nyrer 0,3 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,3 

1017990 Andre 0,01(*) 
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Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

Ip
ro

d
io

n
(R

) 

1020000 ii) Melk  

1020010 Storfe 0,1 

1020020 Sau 0,1 

1020030 Geit 0,1 

1020040 Hest 0,05(*) 

1020990 Andre 0,05(*) 

1030000 iii) Fugleegg 0,1 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 

(*) 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. 

Iprodion(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Iprodion — kode 1000000: Summen av iprodion og alle metabolitter som inneholder 3,5-dikloranilin, uttrykt som iprodion 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, analysemetoder, metabolisme i 

vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

0120010 Mandler 

0130000 iii) Kjernefrukter 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 
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0140000 iv) Steinfrukter 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

0151000 a) Borddruer og vindruer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

0152000 b) Jordbær 

0153000 c) Bær fra halvbusker 

0153010 Bjørnebær 

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider) 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

0154010 Blåbær 

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea)) 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 

0162010 Kiwier 

0211000 a) Poteter 

0213010 Rødbeter 

0213020 Gulrøtter 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

0220000 ii) Løk 

0220010 Hvitløk 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 

0220030 Sjalottløk 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

0231020 Paprika (chilipepper) 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 

0232010 Slangeagurker 
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0232020 Sylteagurker 

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

0232990 Andre 

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 

0233010 Meloner (hornmelon) 

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant)) 

0233030 Vannmeloner 

0233990 Andre 

0241000 a) Blomsterkål 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 

0242000 b) Hodekål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat) 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum / 

C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 

herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

0255000 e) Salatsikori 

0256000 f) Urter 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 

koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian (merian, oregano) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader , karriblader) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100 Estragon (isop) 

0256990 Andre 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 
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(+)  Fotnoter: Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, analysemetoder, 

metabolisme i vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt 

i første punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, analysemetoder, metabolisme i 

vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270070 Rabarbra 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

0300020 Linser 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 

0401010 Linfrø 

0401050 Solsikkefrø 

0401060 Rapsfrø (rybs) 

0500010 Bygg 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

0633000 c) Røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginsengrot 

0633990 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 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, analysemetoder, metabolisme i 

vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0900010 Sukkerbete (rot) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder og en 

fôringsundersøkelse mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 i) Vev 

1011000 a) Svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall 

1011990 Andre 

1012000 b) Storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 
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1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

1013000 c) Sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

1014000 d) Geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall 

1015990 Andre 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 

1017010 Muskler 

1017020 Fett 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall 

1017990 Andre 

1020000 ii) Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 
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1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre» 

 

 

b)  Nye kolonner for cyprodinil, metaldehyd og metazaklor skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,05(*) 0,02(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,02(*)   

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

   

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)    

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd 

(Citrus medica var. sarcodactylis)) 

   

0110040 Limetter    

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre 

hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

   

0110990 Andre    

0120000 ii) Nøtter 0,02(*)   

0120010 Mandler (+)   

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 
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0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 iii) Kjernefrukter    

0130010 Epler (villepler) 1,5   

0130020 Pærer (japanske pærer) 1,5   

0130030 Kveder 1,5   

0130040 Mispel 0,9   

0130050 Japansk mispel 0,9   

0130990 Andre 0,02(*)   

0140000 iv) Steinfrukter 2   

0140010 Aprikoser    

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)    

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)    

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / 

kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

   

0140990 Andre    

0150000 v) Bær og småfrukter    

0151000 a) Borddruer og vindruer 3   

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) Jordbær 5   

0153000 c) Bær fra halvbusker    

0153010 Bjørnebær 3   

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og 

andre Rubus-hybrider) 

0,02(*)   

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 

nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

3   

0153990 Andre 0,02(*)   
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 
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0154000 d) Andre småfrukter og bær 3   

0154010 Blåbær    

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (melbær)    

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))    

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

   

0154990 Andre    

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,02(*)   

0161000 a) Spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), 

limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

   

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)    

0161060 Daddelplommer    

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, 

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

   

0161990 Andre    

0162000 b) Uspiselig skall, små    

0162010 Kiwier    

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, 

langsat, salak) 

   

0162030 Pasjonsfrukt    

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)    

0162050 Stjerneepler    
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 
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0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn 

sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

   

0162990 Andre    

0163000 c) Uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

   

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)    

0163100 Durian    

0163110 Surannona (guanabana)    

0163990 Andre    

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 i) Rot- og knollvekster    

0211000 a) Poteter 0,02(*) 0,15(+) 0,02(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0212010 Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia)    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  (+)  

0213010 Rødbeter 1,5 0,3 0,02(*) 

0213020 Gulrøtter 1,5 0,3 0,02(*) 

0213030 Knollselleri 0,3 0,3 0,02(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 1,5 0,3 0,15(+) 

0213050 Jordskokk (kinaskokk) 0,02(*) 0,3 0,02(*) 
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 
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0213060 Pastinakk 1,5 0,3 0,02(*) 

0213070 Rotpersille 1,5 0,3 0,02(*) 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og 

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

0,08 0,3 0,4(+) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig 

borre) 

1,5 0,3 0,02(*) 

0213100 Kålrot 0,02(*) 0,05(*) 0,15(+) 

0213110 Neper 0,02(*) 0,3 0,15(+) 

0213990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0220000 ii) Løk  0,05(*)  

0220010 Hvitløk 0,07  0,06(*) 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk) 0,3  0,02(*) 

0220030 Sjalottløk 0,07  0,02(*) 

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter) 0,8  0,02(*) 

0220990 Andre 0,02(*)  0,02(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   0,02(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien    

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

1,5 0,15(+)  

0231020 Paprika (chilipepper) 1,5 0,05(*)  

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macro-

carpon)) 

1,5 0,15(+)  

0231040 Okra 0,02(*) 0,05(*)  

0231990 Andre 0,02(*) 0,05(*)  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,5 0,05(*)  

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/ 

bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

   

0232990 Andre    
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0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,6 0,05(*)  

0233010 Meloner (hornmelon)    

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) Sukkermais (babymais) 0,02(*) 0,05(*)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 0,05(*)  

0240000 iv) Kål 0,02(*) (+)  

0241000 a) Blomsterkål  0,4 0,4(+) 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre    

0242000 b) Hodekål  0,4  

0242010 Rosenkål   0,06(*) 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   0,4(+) 

0242990 Andre   0,02(*) 

0243000 c) Bladkål  0,4 0,2(+) 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo 

choi, choi sum, pe-tsai) 

   

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

   

0243990 Andre    

0244000 d) Knutekål  0,15 0,3(+) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter    

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 15 2(+) 0,02(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)    

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)    
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0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

(radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum /  

C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

   

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)    

0251050 Vårkarse    

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))    

0251070 Sareptasennep    

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader 

(mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 

herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekål-

blader) 

   

0251990 Andre    

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 15 2(+) 0,02(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, 

tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

   

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

   

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)    

0252990 Andre    

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, 

chaom (Acacia pennata)) 

0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/ 

vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, 

vannmimosa) 

0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,06 0,05(*) 0,02(*) 

0256000 f) Urter 15 2 0,1(*) 

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, 

løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 

koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

   

0256040 Persille (blader av rotpersille)    
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0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian (merian, oregano)    

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader , karriblader) 

   

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)    

0256100 Estragon (isop)    

0256990 Andre    

0260000 vi) Belgfrukter (friske)   0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, 

prydbønner (runner beans), snittbønner, langbønner, guarbønner, 

soyabønner) 

2 0,4  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, vignabønner) 

0,08 0,3  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 2 0,4  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,08 0,3  

0260050 Linser 0,2 0,05(*)  

0260990 Andre 0,02(*) 0,05(*)  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)    

0270010 Asparges 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0270030 Hageselleri 5 0,05(*) 0,02(*) 

0270040 Fennikel 0,3 0,05(*) 0,02(*) 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 0,02(*) 0,07(+) 0,06(*) 

0270060 Purre 0,02(*) 0,5(+) 0,06(*) 

0270070 Rabarbra 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0270990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 
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0280000 viii) Sopp 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmy-

celium (plantedeler)) 

   

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)    

0280990 Andre    

0290000 ix) Tang og tare 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER  0,2 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

0,2   

0300020 Linser 0,02(*)   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0,1   

0300040 Lupiner 0,1   

0300990 Andre 0,02(*)   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*)   

0401000 i) Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø  0,6 0,06(*) 

0401020 Jordnøtter  0,05(*) 0,02(*) 

0401030 Valmuefrø  0,6 0,02(*) 

0401040 Sesamfrø  0,6 0,02(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,6 0,06(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs)  0,6 0,06(*) 

0401070 Soyabønner  0,6 0,02(*) 

0401080 Sennepsfrø  0,6 0,06(*) 

0401090 Bomullsfrø  0,6 0,02(*) 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,6 0,02(*) 

0401110 Saflortistel  0,6 0,02(*) 

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

 0,6 0,06(*) 

0401130 Oljedodre  0,6 0,06(*) 
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0401140 Hampefrø  0,6 0,02(*) 

0401150 Ricinus  0,05(*) 0,02(*) 

0401990 Andre  0,05(*) 0,02(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter  0,05(*) 0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)    

0402030 Oljepalmefrukt    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

0500000 5. KORN  0,05(*) 0,02(*) 

0500010 Bygg 4   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,02(*)   

0500030 Mais 0,02(*)   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,02(*)   

0500050 Havre 4   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,02(*)   

0500070 Rug 0,5   

0500080 Sorghum 0,02(*)   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,5   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,02(*)   

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  0,1(*) 0,1(*) 

0610000 i) Te 0,1(*)   

0620000 ii) Kaffebønner 0,1(*)   

0630000 iii) Urtete (tørket)    

0631000 a) Blomster 0,1(*)   

0631010 Kamille    

0631020 Hibiskus    

0631030 Kronblader av rose    

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))    
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0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) Blader 0,1(*)   

0632010 Jordbærblader    

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) Røtter 1,5(+)   

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginsengrot    

0633990 Andre    

0639000 d) Andre urteteer 0,1(*)   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede) 0,1(*)   

0650000 v) Johannesbrød 0,1(*)   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER    

0810000 i) Frø 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810010 Anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)    

0810040 Korianderfrø    

0810050 Spisskummenfrø    

0810060 Dillfrø    

0810070 Fennikelfrø    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    



Nr. 57/600 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 

C
y
p

ro
d

in
il

(F
)(

R
) 

M
et

al
d
eh

y
d
 

S
u

m
m

en
 a

v
 m

et
ab

o
li

tt
en

e 

4
7
9
M

0
4

, 
4
7
9

M
0
8

 o
g
 4

7
9

M
1
6

 

u
tt

ry
k

t 
so

m
 m

et
az

ak
lo

r(
R

) 

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)    

0820070 Vaniljestenger    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia)    

0830990 Andre    

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (+)   

0840010 Lakris 1,5 0,1(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 1,5 0,1(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 1,5 0,1(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot  (+) (+) 

0840990 Andre 1,5 0,1(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    
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0900000 9. SUKKERPLANTER 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre    

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR (+) (+)  

1010000 i) Vev  0,01(*)  

1011000 a) Svin 0,02(*)   

1011010 Muskler   0,05(*) 

1011020 Fett   0,05(*) 

1011030 Lever   0,2 

1011040 Nyrer   0,05(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall   0,05(*) 

1011990 Andre   0,05(*) 

1012000 b) Storfe    

1012010 Muskler 0,02(*)  0,05(*) 

1012020 Fett 0,02(*)  0,05(*) 

1012030 Lever 0,05  0,3 

1012040 Nyrer 0,05  0,05(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,05(*) 

1012990 Andre 0,02(*)  0,05(*) 

1013000 c) Sau    

1013010 Muskler 0,02(*)  0,05(*) 

1013020 Fett 0,02(*)  0,05(*) 

1013030 Lever 0,05  0,3 

1013040 Nyrer 0,05  0,05(*) 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,05(*) 

1013990 Andre 0,02(*)  0,05(*) 

1014000 d) Geit    

1014010 Muskler 0,02(*)  0,05(*) 

1014020 Fett 0,02(*)  0,05(*) 

1014030 Lever 0,05  0,3 
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1014040 Nyrer 0,05  0,05(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,05(*) 

1014990 Andre 0,02(*)  0,05(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler    

1015010 Muskler 0,02(*)  0,05(*) 

1015020 Fett 0,02(*)  0,05(*) 

1015030 Lever 0,05  0,3 

1015040 Nyrer 0,05  0,05(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,05(*) 

1015990 Andre 0,02(*)  0,05(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 0,02(*)  0,05(*) 

1016010 Muskler    

1016020 Fett    

1016030 Lever    

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall    

1016990 Andre    

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)    

1017010 Muskler 0,02(*)  0,05(*) 

1017020 Fett 0,02(*)  0,05(*) 

1017030 Lever 0,05  0,3 

1017040 Nyrer 0,05  0,05(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,02(*)  0,05(*) 

1017990 Andre 0,02(*)  0,05(*) 

1020000 ii) Melk 0,02(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    
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1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) 

(honning i vokskaker) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 

(*) 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. 

Cyprodinil(F)(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Cyprodinil – kode 1000000 unntatt 1020000: Summen av cyprodinil og CGA 304075 (fri) uttrykt som cyprodinil 

Cyprodinil — kode 1020000: Summen av cyprodinil og CGA 304075 (fri og konjugert) uttrykt som cyprodinil 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0120010 Mandler 

0633000 c) Røtter 

0633010 Vendelrot 

0633020 Ginsengrot 

0633990 Andre 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler 

0840010 Lakris 

0840020 Ingefær 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 
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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 analysemetoder og/eller bekreftelsesmetoder 

mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges 

innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0840990 Andre 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 i) Vev 

1011000 a) Svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall 

1011990 Andre 

1012000 b) Storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

1013000 c) Sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

1014000 d) Geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 
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1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall 

1015990 Andre 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 

1017010 Muskler 

1017020 Fett 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall 

1017990 Andre 

1020000 ii) Melk 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Metaldehyd 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det mangler en hydrolysestudie om effekten av sterilisering på 

restmengdens art. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0211000 a) Poteter 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og en hydrolysestudie om effekten 

av sterilisering på restmengdens art mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 

0213010 Rødbeter 
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0213020 Gulrøtter 

0213030 Knollselleri 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213050 Jordskokk (kinaskokk) 

0213060 Pastinakk 

0213070 Rotpersille 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre) 

0213110 Neper 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon)) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det mangler en hydrolysestudie om effekten av sterilisering på 

restmengdens art. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0240000 iv) Kål 

0241000 a) Blomsterkål 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242000 b) Hodekål 

0242010 Rosenkål 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

0242990 Andre 

0243000 c) Bladkål 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk og en hydrolysestudie om effekten 

av sterilisering på restmengdens art mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første 

punktum dersom disse framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at det mangler en hydrolysestudie om effekten av sterilisering på 

restmengdens art. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse 

framlegges innen 14. mars 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0243990 Andre 

0244000 d) Knutekål 

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat) 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum /  

C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 
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0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer) 

0251050 Vårkarse 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.)) 

0251070 Sareptasennep 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

0251990 Andre 

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 

0252990 Andre 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 

0270060 Purre 

(+)  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 14. mars 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR 

1010000 i) Vev 

1011000 a) Svin 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

1011050 Spiselig slakteavfall 

1011990 Andre 

1012000 b) Storfe 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 
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1013000 c) Sau 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

1014000 d) Geit 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 

1015010 Muskler 

1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall 

1015990 Andre 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien) 

1017010 Muskler 

1017020 Fett 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall 

1017990 Andre 

1020000 ii) Melk 

1020010 Storfe 
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1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

1050000 v) Amfibier og krypdyr 

1060000 vi) Snegler 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 

Summen av metabolittene 479M04, 479M08 og 479M16 uttrykt som metazaklor(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Metazaklor — kode 1000000: Summen av metazaklor og alle metabolitter som inneholder 2,6-dimetylanilin, uttrykt som metazaklor 

(+)  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 14. mars 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

0213100 Kålrot 

0213110 Neper 

0241000 a) Blomsterkål 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 

0243000 c) Bladkål 

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

0243990 Andre 

0244000 d) Knutekål 

(+)  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» 

 

 

2)  I vedlegg III utgår kolonnene for cyprodinil, iprodion, metaldehyd, metazaklor og propargitt.  
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3)  I vedlegg V skal nye kolonner for beinolje, karbonmonoksid, dodemorf, parafinolje (CAS-nr. 64742-54-7), jordoljer (CAS-

nr. 92062-35-6) og propargitt lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0110000 i) Sitrusfrukter      0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo 

(unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

      

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre 

hybrider) 

      

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas 

hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

      

0110040 Limetter       

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og 

andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

      

0110990 Andre       

0120000 ii) Nøtter      0,02(*) 

0120010 Mandler       

0120020 Paranøtter       

0120030 Kasjunøtter       

0120040 Kastanjer       

0120050 Kokosnøtter       

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)       

0120070 Macadamianøtter       

0120080 Pekannøtter       

0120090 Pinjekjerner       

0120100 Pistasienøtter       

0120110 Valnøtter       

0120990 Andre       

0130000 iii) Kjernefrukter      0,01(*) 

0130010 Epler (villepler)       

0130020 Pærer (japanske pærer)       

0130030 Kveder       

0130040 Mispel       
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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0130050 Japansk mispel       

0130990 Andre       

0140000 iv) Steinfrukter      0,01(*) 

0140010 Aprikoser       

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)       

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)       

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød 

daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus 

zizyphus)) 

      

0140990 Andre       

0150000 v) Bær og småfrukter      0,01(*) 

0151000 a) Borddruer og vindruer       

0151010 Borddruer       

0151020 Vindruer       

0152000 b) Jordbær       

0153000 c) Bær fra halvbusker       

0153010 Bjørnebær       

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, 

moltebær og andre Rubus-hybrider) 

      

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus 

arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus 

idaeus)) 

      

0153990 Andre       

0154000 d) Andre småfrukter og bær       

0154010 Blåbær       

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))       

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips       

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-

arter) 

      

0154050 Nyper       

0154060 Morbær (melbær)       
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))       

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, 

hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

      

0154990 Andre       

0160000 vi) Forskjellige frukter      0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall       

0161010 Dadler       

0161020 Fikener       

0161030 Bordoliven       

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval 

kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella spp.)) 

      

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)       

0161060 Daddelplommer       

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, 

malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/ 

grumichama (Eugenia uniflora)) 

      

0161990 Andre       

0162000 b) Uspiselig skall, små       

0162010 Kiwier       

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, 

mangostan, langsat, salak) 

      

0162030 Pasjonsfrukt       

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)       

0162050 Stjerneepler       

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit 

sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, 

mammeysapot) 

      

0162990 Andre       

0163000 c) Uspiselig skall, store       

0163010 Avokadoer       

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)       

0163030 Mango       
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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0163040 Papaya       

0163050 Granatepler       

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama 

(Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter 

av familien Annonaceae) 

      

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))       

0163080 Ananas       

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)       

0163100 Durian       

0163110 Surannona (guanabana)       

0163990 Andre       

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

0210000 i) Rot- og knollvekster      0,01(*) 

0211000 a) Poteter       

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster       

0212010 Kassava (tarorot, eddo / japansk taro, tannia)       

0212020 Søtpoteter       

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)       

0212040 Arrowrot       

0212990 Andre       

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete       

0213010 Rødbeter       

0213020 Gulrøtter       

0213030 Knollselleri       

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)       

0213050 Jordskokk (kinaskokk)       
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Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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0213060 Pastinakk       

0213070 Rotpersille       

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 

reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

      

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, 

spiselig borre) 

      

0213100 Kålrot       

0213110 Neper       

0213990 Andre       

0220000 ii) Løk      0,01(*) 

0220010 Hvitløk       

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)       

0220030 Sjalottløk       

0220040 Pipeløk (annen grønn løk og lignende sorter)       

0220990 Andre       

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker      0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien       

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og  

L. chinense), tretomat) 

      

0231020 Paprika (chilipepper)       

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine  

(S. macrocarpon)) 

      

0231040 Okra       

0231990 Andre       

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall       

0232010 Slangeagurker       

0232020 Sylteagurker       

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar 

(patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria 

siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slange-

agurk, teroi/kantagurk) 

      

0232990 Andre       
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0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall       

0233010 Meloner (hornmelon)       

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar 

(sen variant)) 

      

0233030 Vannmeloner       

0233990 Andre       

0234000 d) Sukkermais (babymais)       

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker       

0240000 iv) Kål      0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål       

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk 

brokkoli) 

      

0241020 Blomkål       

0241990 Andre       

0242000 b) Hodekål       

0242010 Rosenkål       

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)       

0242990 Andre       

0243000 c) Bladkål       

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, 

tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

      

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 

portugisisk kål, åkerkål) 

      

0243990 Andre       

0244000 d) Knutekål       

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter       

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea      0,01(*) 
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0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)       

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

      

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk 

sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia 

var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann 

(blader)) 

      

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)       

0251050 Vårkarse       

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))       

0251070 Sareptasennep       

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder 

nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader og 

andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til 

bladstadium 8), knutekålblader) 

      

0251990 Andre       

0252000 b) Spinat og lignende (blader)      0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-

khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

      

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig 

portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

      

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)       

0252990 Andre       

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, 

bananblader, chaom (Acacia pennata)) 

     0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/ 

kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea 

aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

     0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori      0,01(*) 

0256000 f) Urter      0,02(*) 

0256010 Kjørvel       
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0256020 Gressløk       

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, 

karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, 

cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

      

0256040 Persille (blader av rotpersille)       

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago 

officinalis) 

      

0256060 Rosmarin       

0256070 Timian (merian, oregano)       

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, 

hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, 

spiselige blomster (ringblomst og andre), skjold-

blad, villbetelblader, karriblader) 

      

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)       

0256100 Estragon (isop)       

0256990 Andre       

0260000 vi) Belgfrukter (friske)      0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/ 

brytbønner, prydbønner (runner beans), snittbønner, 

langbønner, guarbønner, soyabønner) 

      

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, vignabønner) 

      

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)       

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)       

0260050 Linser       

0260990 Andre       

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)      0,01(*) 

0270010 Asparges       

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)       

0270030 Hageselleri       
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0270040 Fennikel       

0270050 Artisjokk (bananblomst)       

0270060 Purre       

0270070 Rabarbra       

0270080 Bambusskudd       

0270090 Palmehjerter       

0270990 Andre       

0280000 viii) Sopp      0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, 

soppmycelium (plantedeler)) 

      

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp) 

      

0280990 Andre       

0290000 ix) Tang og tare      0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolett-

bønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vigna-

bønner) 

      

0300020 Linser       

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)       

0300040 Lupiner       

0300990 Andre       

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø       

0401010 Linfrø       

0401020 Jordnøtter       

0401030 Valmuefrø       

0401040 Sesamfrø       

0401050 Solsikkefrø       

0401060 Rapsfrø (rybs)       

0401070 Soyabønner       

0401080 Sennepsfrø       

0401090 Bomullsfrø       



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/619 

 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 

B
ei

n
o

lj
e 

K
ar

b
o
n

m
o
n

o
k

si
d
 

D
o

d
em

o
rf

 

P
ar

af
in

o
lj

e 
 

(C
A

S
-n

r.
 6

4
7
4

2
-5

4
-7

) 

Jo
rd

o
lj

er
  

(C
A

S
-n

r.
 9

2
0
6

2
-3

5
-6

) 

P
ro

p
ar

g
it

t(
F

) 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)       

0401110 Saflortistel       

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium 

plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

      

0401130 Oljedodre       

0401140 Hampefrø       

0401150 Ricinus       

0401990 Andre       

0402000 ii) Oljeholdige frukter       

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje       

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)       

0402030 Oljepalmefrukt       

0402040 Kapok       

0402990 Andre       

0500000 5. KORN 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg       

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)       

0500030 Mais       

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)       

0500050 Havre       

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))       

0500070 Rug       

0500080 Sorghum       

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)       

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))       

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te       

0620000 ii) Kaffebønner       
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0630000 iii) Urtete (tørket)       

0631000 a) Blomster       

0631010 Kamille       

0631020 Hibiskus       

0631030 Kronblader av rose       

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus 

nigra)) 

      

0631050 Lind       

0631990 Andre       

0632000 b) Blader       

0632010 Jordbærblader       

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)       

0632030 Maté       

0632990 Andre       

0633000 c) Røtter       

0633010 Vendelrot       

0633020 Ginsengrot       

0633990 Andre       

0639000 d) Andre urteteer       

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)       

0650000 v) Johannesbrød       

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER    0,01(*) 0,01(*)  

0810000 i) Frø 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0810010 Anisfrø       

0810020 Svartkarve       

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)       

0810040 Korianderfrø       

0810050 Spisskummenfrø       



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/621 

 

Kodenummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 

B
ei

n
o

lj
e 

K
ar

b
o
n

m
o
n

o
k

si
d
 

D
o

d
em

o
rf

 

P
ar

af
in

o
lj

e 
 

(C
A

S
-n

r.
 6

4
7
4

2
-5

4
-7

) 

Jo
rd

o
lj

er
  

(C
A

S
-n

r.
 9

2
0
6

2
-3

5
-6

) 

P
ro

p
ar

g
it

t(
F

) 

0810060 Dillfrø       

0810070 Fennikelfrø       

0810080 Bukkehornkløver       

0810090 Muskatnøtt       

0810990 Andre       

0820000 ii) Frukt og bær 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0820010 Allehånde       

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)       

0820030 Karve       

0820040 Kardemomme       

0820050 Einebær       

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)       

0820070 Vaniljestenger       

0820080 Tamarind       

0820990 Andre       

0830000 iii) Bark 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)       

0830990 Andre       

0840000 iv) Røtter eller jordstengler       

0840010 Lakris 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0850010 Kryddernellik       

0850020 Kapers       

0850990 Andre       

0860000 vi) Blomsterarr 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0860010 Safran       

0860990 Andre       
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0870000 vii) Frøkapper 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)   0,05(*) 

0870010 Muskatblomme       

0870990 Andre       

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)       

0900020 Sukkerrør       

0900030 Sikorirøtter       

0900990 Andre       

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*)  

1010000 i) Vev      0,01(*) 

1011000 a) Svin       

1011010 Muskler       

1011020 Fett       

1011030 Lever       

1011040 Nyrer       

1011050 Spiselig slakteavfall       

1011990 Andre       

1012000 b) Storfe       

1012010 Muskler       

1012020 Fett       

1012030 Lever       

1012040 Nyrer       

1012050 Spiselig slakteavfall       

1012990 Andre       

1013000 c) Sau       

1013010 Muskler       

1013020 Fett       

1013030 Lever       

1013040 Nyrer       

1013050 Spiselig slakteavfall       

1013990 Andre       
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1014000 d) Geit       

1014010 Muskler       

1014020 Fett       

1014030 Lever       

1014040 Nyrer       

1014050 Spiselig slakteavfall       

1014990 Andre       

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler       

1015010 Muskler       

1015020 Fett       

1015030 Lever       

1015040 Nyrer       

1015050 Spiselig slakteavfall       

1015990 Andre       

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – 

struts, due 

      

1016010 Muskler       

1016020 Fett       

1016030 Lever       

1016040 Nyrer       

1016050 Spiselig slakteavfall       

1016990 Andre       

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 

hjortefamilien) 

      

1017010 Muskler       

1017020 Fett       

1017030 Lever       

1017040 Nyrer       

1017050 Spiselig slakteavfall       

1017990 Andre       

1020000 ii) Melk      0,01(*) 

1020010 Storfe       

1020020 Sau       

1020030 Geit       

1020040 Hest       

1020990 Andre       
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1030000 iii) Fugleegg      0,01(*) 

1030010 Kylling       

1030020 And       

1030030 Gås       

1030040 Vaktel       

1030990 Andre       

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med 

honning) (honning i vokskaker) 

     0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr      0,01(*) 

1060000 vi) Snegler      0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt)      0,01(*) 

(*) 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. 

Beinolje 

(+)  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 

Karbonmonoksid 

(+)  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 

Dodemorf 

(+)  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 

Parafinolje (CAS-nr. 64742-54-7) 

(+)  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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Jordolje (CAS-nr. 92062-35-6) 

(+)  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 

Propargitt(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» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/552 

av 7. april 2015 

om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn 

til grenseverdier for rester av 1,3-diklorpropen, bifenoks, dimetenamid-P, proheksadion, tolyfluanid og 

trifluralin 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 

plantevernmidler 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), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av dimetenamid-P og proheksadion er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av 1,3-diklorpropen og bifenoks er fastsatt i del A i vedlegg III til nevnte 

forordning. Grenseverdier for rester av tolylfluanid og trifluralin er fastsatt i vedlegg V til nevnte forordning. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2011/36/EF(2) er det fastsatt at 1,3-diklorpropen ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF(3). Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet 1,3-diklorpropen, er 

blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 nr. 1, bør 

derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. Dette bør ikke få anvendelse på 

grenseverdier for restmengder som tilsvarer CXL-grenseverdier som er basert på bruk i tredjestater, forutsatt at de er 

akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet. Det bør heller ikke få anvendelse i tilfeller der grenseverdier er fastsatt 

særlig som importtoleranser. 

3) Når det gjelder bifenoks, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(4). Den 

anbefalte å senke grenseverdiene for byggkorn, havrekorn, rugkorn og hvetekorn. Når det gjelder grenseverdier for 

solsikkefrø og rapsfrø, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for svin (kjøtt, fett, lever og 

nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, fett, lever og nyrer), geit (kjøtt, fett, lever og nyrer) og melk (storfe, 

sau og geit), konkluderte Myndigheten med at det ikke forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte 

bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

4) Når det gjelder dimetenamid-P, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(5). Den foreslo å 

endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å senke grenseverdiene for jordnøtter, solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, 

gresskarfrø og sukkerbete (rot). For andre produkter anbefalte den å beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdier for pipeløk, salat og urter, konkluderte den med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 92 av 8.4.2015, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2015 av  

25. september 2015 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. 19 av 30.3.2017, s. 16. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/36/EU av 20. januar 2011 om at 1,3-diklorpropen ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF 

(EUT L 18 av 21.1.2011, s. 42). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3215. (36 s.). 

(5) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3216. (53 s.). 
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for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør 

grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til 

nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

5) Når det gjelder proheksadion, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(1). Den anbefalte å 

senke grenseverdiene for bord- og vindruer, jordbær, bær fra halvbusker, andre småfrukter og bær, bygg, hvete, humle, 

svin (kjøtt, fett, lever og nyrer), storfe (kjøtt, fett, lever og nyrer), sau (kjøtt, fett, lever og nyrer) og geit (kjøtt, fett, lever 

og nyrer). For andre produkter anbefalte den å heve eller beholde gjeldende grenseverdier. 

6) Ved kommisjonsdirektiv 2010/20/EU(2) er det fastsatt at tolylfluanid ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet tolylfluanid, er blitt 

tilbakekalt. 

7) Når det gjelder tolylfluanid, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(3). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den konkluderte 

med at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Som en følge av den 

vitenskapelige og tekniske utvikling bør grenseverdiene settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til 

standardgrenseverdien for restmengder i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

8) Ved kommisjonsvedtak 2010/355/EF(4) er det fastsatt at trifluralin ikke skal oppføres i vedlegg I til direktiv 

91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet trifluralin, er blitt 

tilbakekalt. 

9) Når det gjelder trifluralin, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(5). Som en følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling bør grenseverdiene 

for nevnte produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien for restmengder i 

samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Når det gjelder produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse der ingen relevant godkjenning eller importtoleranse 

var meldt på EU-plan og ingen CXL-grenseverdier var tilgjengelige, fastslo Myndigheten at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Som en følge av den vitenskapelige og tekniske utvikling bør 

grenseverdiene for nevnte produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien for 

restmengder i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

11) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for pesticidrester om behovet for å endre visse 

bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for flere stoffer gjør den tekniske utvikling det nødvendig å fastsette 

særskilte bestemmelsesgrenser. 

12) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, 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. 

13) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

14) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at 

et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

  

(1) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3192. (36 s.). 

(2) Kommisjonsdirektiv 2010/20/EU av 9. mars 2010 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF for å slette tolylfluanid som aktivt stoff, og om 

tilbakekalling av godkjenninger av plantevernmidler som inneholder nevnte stoff (EUT L 60 av 10.3.2010, s. 20). 

(3) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(7):3300. (37 s.). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2010/355/EU av 25. juni 2010 om at trifluralin ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF  

(EUT L 160 av 26.6.2010, s. 30). 

(5) European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3193. (16 s.). 
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15) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

16) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 28. oktober 2015. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 28. oktober 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 7. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  kolonnene for dimetenamid-P og proheksadion skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*)  

0110000 i) Sitrusfrukter  0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), 

ugli og andre hybrider) 

  

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica 

var. sarcodactylis)) 

  

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer 

(Citrus reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter  0,01(*) 

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   

0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   
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Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0130000 iii) Kjernefrukter  0,1 

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter  0,01(*) 

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk 

daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   

0150000 v) Bær og småfrukter  0,01(*) 

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-

hybrider) 

  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   
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Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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0154000 d) Andre småfrukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og 

andre bær fra trær) 

  

0154990 Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter  0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat 

(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060 Daddelplommer   

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

  

0161990 Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, 

salak) 

  

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   
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0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 

amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

  

0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   

0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) 

og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*)  

0210000 i) Rot- og knollvekster  0,01(*) 

0211000 a) Poteter   

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   
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0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   

0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 

jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre)   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk  0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) (+)  

0220990 Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn 

(Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

  

0231020 Paprika (chilipepper)   

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))   

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   
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0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaske-

gresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slange-

agurk, teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål  0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990 Andre   

0243000 c) Bladkål   

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi 

sum, pe-tsai) 

  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)   

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål   
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0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) (+)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), 

krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), 

løvetann (blader)) 

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet 

opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

  

0251990 Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), 

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, 

salturt, agretti (Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia 

pennata)) 

 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/ 

Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori  0,01(*) 

0256000 f) Urter (+) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   
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0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk 

koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt 

basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner 

(runner beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

vignabønner) 

  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030 Hageselleri   

0270040 Fennikel   

0270050 Artisjokk (bananblomst)   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   
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0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 viii) Sopp  0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare  0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jack-

bønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Lupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*)  

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø  0,01(*) 

0401020 Jordnøtter  0,9 

0401030 Valmuefrø  0,01(*) 

0401040 Sesamfrø  0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø  0,01(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs)  0,01(*) 

0401070 Soyabønner  0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø  0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø  0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,01(*) 

0401110 Saflortistel  0,01(*) 
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0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

 0,01(*) 

0401130 Oljedodre  0,01(*) 

0401140 Hampefrø  0,01(*) 

0401150 Ricinus  0,01(*) 

0401990 Andre  0,01(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter  0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 5. KORN 0,01(*)  

0500010 Bygg  0,1 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0,02(*) 

0500030 Mais  0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  0,02(*) 

0500050 Havre  0,1 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  0,02(*) 

0500070 Rug  0,1 

0500080 Sorghum  0,02(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  0,1 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  0,02(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamille   
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0631020 Hibiskus   

0631030 Kronblader av rose   

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,01(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   
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0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   

0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   
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0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 i) Vev 0,01(*) 0,01(*) 

1011000 a) Svin   

1011010 Muskler   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall   

1011990 Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskler   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   
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1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   

1013000 c) Sau   

1013010 Muskler   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geit   

1014010 Muskler   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskler   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall   

1015990 Andre   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010 Muskler   

1016020 Fett   

1016030 Lever   

1016040 Nyrer   
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1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)   

1017010 Muskler   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall   

1017990 Andre   

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i 

vokskaker) 

0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) 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 grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til 

vedlegg I.  
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Dimetenamid, herunder andre beslektede isomerblandinger, herunder dimetenamid-P (summen av isomerer) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om plantemetabolisme mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 8. april 2017, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter) 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 

0256000 f) Urter 

0256010 Kjørvel 

0256020 Gressløk 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander /  

meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

0256040 Persille (blader av rotpersille) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis) 

0256060 Rosmarin 

0256070 Timian (merian, oregano) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster 

(ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress) 

0256100 Estragon (isop) 

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 

Proheksadion (proheksadion (syre) og dets salter uttrykt som proheksadion-kalsium) 

(+)  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» 

 

 

b)  Ny kolonne for bifenoks skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 
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0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 

 

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata 

x sinensis)) 

 

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  
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0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk 

jujube (Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og småfrukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider)  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

Rubus idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra 

trær) 

 

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/647 

 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

B
if

en
o

k
s(

F
) 

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia 

x Fortunella spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)  

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul 

sapot, mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  
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0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) Poteter  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre)  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  
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0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og 

L. chinense), tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  
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0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c) Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf 

(C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader 

og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

 

0251990 Andre  
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0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/ 

bitawiri) 

 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 

andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander (Eryngi-

um foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  



Nr. 57/652 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

B
if

en
o

k
s(

F
) 

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Hageselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

 

0300020 Linser  
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0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø (+) 

0401060 Rapsfrø (rybs) (+) 

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglos-

soides arvensis)) 

 

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN  

0500010 Bygg 0,02 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*) 
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0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,01(*) 

0500050 Havre 0,02 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,01(*) 

0500070 Rug 0,02 

0500080 Sorghum 0,01(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,02 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,01(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer  
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0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,05(*) 

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  
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0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev 0,01(*) 

1011000 a) Svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  
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1012000 b) Storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c) Sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d) Geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskler  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskler  

1016020 Fett  

1016030 Lever  
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1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010 Muskler  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  

1020000 ii) Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 

(*) 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 grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til 

vedlegg I.  
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(F) = Løselig i fett. 

Bifenoks(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 8. april 2017, og i motsatt 

fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0401050 Solsikkefrø 

0401060 Rapsfrø (rybs) 

(+)  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» 

 

 

2)  I kolonne III utgår kolonnene for dimetenamid-P, proheksadion, 1,3-diklorpropen og bifenoks. 

3)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for tolylfluanid og trifluralin skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter   

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), 

ugli og andre hybrider) 

  

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica 

var. sarcodactylis)) 

  

0110040 Limetter   

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer 

(Citrus reticulata x sinensis)) 

  

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter   

0120010 Mandler   

0120020 Paranøtter   
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0120030 Kasjunøtter   

0120040 Kastanjer   

0120050 Kokosnøtter   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070 Macadamianøtter   

0120080 Pekannøtter   

0120090 Pinjekjerner   

0120100 Pistasienøtter   

0120110 Valnøtter   

0120990 Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter   

0130010 Epler (villepler)   

0130020 Pærer (japanske pærer)   

0130030 Kveder   

0130040 Mispel   

0130050 Japansk mispel   

0130990 Andre   

0140000 iv) Steinfrukter   

0140010 Aprikoser   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk 

daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

  

0140990 Andre   
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0150000 v) Bær og småfrukter   

0151000 a) Borddruer og vindruer   

0151010 Borddruer   

0151020 Vindruer   

0152000 b) Jordbær   

0153000 c) Bær fra halvbusker   

0153010 Bjørnebær   

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-

hybrider) 

  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

  

0153990 Andre   

0154000 d) Andre småfrukter og bær   

0154010 Blåbær   

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))   

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)   

0154050 Nyper   

0154060 Morbær (melbær)   

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og 

andre bær fra trær) 

  

0154990 Andre   
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0160000 vi) Forskjellige frukter   

0161000 a) Spiselig skall   

0161010 Dadler   

0161020 Fikener   

0161030 Bordoliven   

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat 

(Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060 Daddelplommer   

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

  

0161990 Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier   

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, 

salak) 

  

0162030 Pasjonsfrukt   

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050 Stjerneepler   

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 

amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

  

0162990 Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer   

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   

0163030 Mango   

0163040 Papaya   
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0163050 Granatepler   

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) 

og andre mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   

0163080 Ananas   

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   

0163100 Durian   

0163110 Surannona (guanabana)   

0163990 Andre   

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,01(*) 

0211000 a) Poteter   

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster   

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)   

0212020 Søtpoteter   

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040 Arrowrot   

0212990 Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010 Rødbeter   

0213020 Gulrøtter   

0213030 Knollselleri   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   

0213060 Pastinakk   
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0213070 Rotpersille   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 

jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre)   

0213100 Kålrot   

0213110 Neper   

0213990 Andre   

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk   

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   

0220030 Sjalottløk   

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)   

0220990 Andre   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn 

(Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

  

0231020 Paprika (chilipepper)   

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))   

0231040 Okra   

0231990 Andre   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   

0232010 Slangeagurker   

0232020 Sylteagurker   

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaske-

gresskar/lauki (Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slange-

agurk, teroi/kantagurk) 

  

0232990 Andre   
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0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   

0233010 Meloner (hornmelon)   

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))   

0233030 Vannmeloner   

0233990 Andre   

0234000 d) Sukkermais (babymais)   

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)   

0241020 Blomkål   

0241990 Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010 Rosenkål   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   

0242990 Andre   

0243000 c) Bladkål   

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi 

sum, pe-tsai) 

  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)   

0243990 Andre   

0244000 d) Knutekål   
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0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), 

krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), 

løvetann (blader)) 

  

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   

0251050 Vårkarse   

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))   

0251070 Sareptasennep   

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet 

opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

  

0251990 Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), 

tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, 

salturt, agretti (Salsola soda)) 

  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990 Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia 

pennata)) 

0,01(*) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/ 

Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,01(*) 
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0256000 f) Urter 0,02(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel   

0256020 Gressløk   

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk 

koriander, cilantro / lang koriander (Eryngium foetidum)) 

  

0256040 Persille (blader av rotpersille)   

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)   

0256060 Rosmarin   

0256070 Timian (merian, oregano)   

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt 

basilikum, sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), 

skjoldblad, villbetelblader, karriblader) 

  

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   

0256100 Estragon (isop)   

0256990 Andre   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner 

(runner beans), snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, vignabønner) 

  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)   

0260050 Linser   

0260990 Andre   
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0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges   

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   

0270030 Hageselleri   

0270040 Fennikel   

0270050 Artisjokk (bananblomst)   

0270060 Purre   

0270070 Rabarbra   

0270080 Bambusskudd   

0270090 Palmehjerter   

0270990 Andre   

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium 

(plantedeler)) 

  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, bondebønner, vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Lupiner   

0300990 Andre   
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0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø   

0401020 Jordnøtter   

0401030 Valmuefrø   

0401040 Sesamfrø   

0401050 Solsikkefrø   

0401060 Rapsfrø (rybs)   

0401070 Soyabønner   

0401080 Sennepsfrø   

0401090 Bomullsfrø   

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)   

0401110 Saflortistel   

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), 

åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

  

0401130 Oljedodre   

0401140 Hampefrø   

0401150 Ricinus   

0401990 Andre   

0402000 ii) Oljeholdige frukter   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   
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0500000 5. KORN 0,02(*) 0,01(*) 

0500010 Bygg   

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   

0500030 Mais   

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)   

0500050 Havre   

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))   

0500070 Rug   

0500080 Sorghum   

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))   

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te   

0620000 ii) Kaffebønner   

0630000 iii) Urtete (tørket)   

0631000 a) Blomster   

0631010 Kamille   

0631020 Hibiskus   

0631030 Kronblader av rose   

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050 Lind   

0631990 Andre   

0632000 b) Blader   

0632010 Jordbærblader   

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)   



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/671 

 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

T
o

ly
lf

lu
an

id
 (

su
m

m
en

 a
v
 t

o
ly

lf
lu

an
id

 

o
g
 d

im
et

y
la

m
in

o
su

lf
o

to
lu

id
id

 u
tt

ry
k

t 

so
m

 t
o
ly

lf
lu

an
id

)(
F

)(
R

) 

T
ri

fl
u

ra
li

n
 

0632030 Maté   

0632990 Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010 Vendelrot   

0633020 Ginsengrot   

0633990 Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)   

0650000 v) Johannesbrød   

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER   

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   

0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde   

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)   

0820030 Karve   
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0820040 Kardemomme   

0820050 Einebær   

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)   

0820070 Vaniljestenger   

0820080 Tamarind   

0820990 Andre   

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 

0860010 Safran   

0860990 Andre   



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/673 

 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

T
o

ly
lf

lu
an

id
 (

su
m

m
en

 a
v
 t

o
ly

lf
lu

an
id

 

o
g
 d

im
et

y
la

m
in

o
su

lf
o

to
lu

id
id

 u
tt

ry
k

t 

so
m

 t
o
ly

lf
lu

an
id

)(
F

)(
R

) 

T
ri

fl
u

ra
li

n
 

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   

0900020 Sukkerrør   

0900030 Sikorirøtter   

0900990 Andre   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR   

1010000 i) Vev 0,01(*) 0,01(*) 

1011000 a) Svin   

1011010 Muskler   

1011020 Fett   

1011030 Lever   

1011040 Nyrer   

1011050 Spiselig slakteavfall   

1011990 Andre   

1012000 b) Storfe   

1012010 Muskler   

1012020 Fett   

1012030 Lever   

1012040 Nyrer   

1012050 Spiselig slakteavfall   

1012990 Andre   
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1013000 c) Sau   

1013010 Muskler   

1013020 Fett   

1013030 Lever   

1013040 Nyrer   

1013050 Spiselig slakteavfall   

1013990 Andre   

1014000 d) Geit   

1014010 Muskler   

1014020 Fett   

1014030 Lever   

1014040 Nyrer   

1014050 Spiselig slakteavfall   

1014990 Andre   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010 Muskler   

1015020 Fett   

1015030 Lever   

1015040 Nyrer   

1015050 Spiselig slakteavfall   

1015990 Andre   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010 Muskler   

1016020 Fett   

1016030 Lever   
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1016040 Nyrer   

1016050 Spiselig slakteavfall   

1016990 Andre   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)   

1017010 Muskler   

1017020 Fett   

1017030 Lever   

1017040 Nyrer   

1017050 Spiselig slakteavfall   

1017990 Andre   

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i 

vokskaker) 

0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett.  
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Tolylfluanid (summen av tolylfluanid og dimetylaminosulfotoluidid uttrykt som tolylfluanid)(F)(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Tolylfluanid – kode 1000000 unntatt 1040000: Dimetylaminosulfotoluidid 

(+)  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 

Trifluralin 

(+)  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» 

 

 

b)  Ny kolonne for 1,3-diklorpropen skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 

 

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata 

x sinensis)) 

 

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter  

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  
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0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk 

jujube (Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og småfrukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær  
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0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider)  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

Rubus idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra 

trær) 

 

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia 

x Fortunella spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  
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0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)  

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul 

sapot, mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) Poteter  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)  
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0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  

0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre)  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og 

L. chinense), tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  
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0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  
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0243000 c) Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf 

(C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  

0251070 Sareptasennep  

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader 

og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

 

0251990 Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/ 

bitawiri) 

 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  
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0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 

andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 

 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  
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0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Hageselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  
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0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglos-

soides arvensis)) 

 

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  
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0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  
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0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,05(*) 

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  
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0830000 iii) Bark 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev 0,02(*) 

1011000 a) Svin  

1011010 Muskler  

1011020 Fett  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskler  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c) Sau  

1013010 Muskler  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  
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1014000 d) Geit  

1014010 Muskler  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskler  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskler  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010 Muskler  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  
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1020000 ii) Melk 0,02(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som grenseverdiene for restmengder gjelder for, vises det til 

vedlegg I. 

(F) = Løselig i fett. 

1,3-diklorpropen 

(+)  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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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/603 

av 13. april 2015 

om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av 2-naftyloksyeddiksyre, acetoklor, klorpikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil 

og spinosad 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 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), artikkel 18 nr. 1 bokstav b) og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av acetoklor, klorpikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil og spinosad er fastsatt i del A i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder 2-naftyloksyeddiksyre, er det ikke fastsatt noen 

grenseverdier for restmengder i forordning (EF) nr. 396/2005, og ettersom nevnte aktive stoff ikke er oppført i vedlegg 

IV til nevnte forordning, får standardverdien på 0,01 mg/kg fastsatt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) anvendelse. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1127/2011(2) er det fastsatt at 2-naftyloksyeddiksyre ikke skal 

oppføres i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det 

aktive stoffet 2-naftyloksyeddiksyre, er blitt tilbakekalt. Grenseverdiene bør derfor settes til den særskilte bestemmel-

sesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

3) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1372/2011(3) er det fastsatt at acetoklor ikke skal oppføres i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet 

acetoklor, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 

nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 

4) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1381/2011(4) er det fastsatt at klorpikrin ikke skal oppføres i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet 

klorpikrin, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 

nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 

5) Når det gjelder diflufenikan, framla Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndighe-

ten», en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 396/2005(5). Den anbefalte å senke grenseverdiene for bordoliven, byggkorn, havrekorn, rugkorn og hvetekorn. For 

et annet produkt anbefalte den å heve den gjeldende grenseverdien. Når det gjelder grenseverdier for sitrusfrukter, 

mandler, valnøtter, kjernefrukter, steinfrukter, bord- og vindruer, kiwier, storfe (muskler, fett, lever og nyrer), sau 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 17.4.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2015 av  

25. september 2015 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. 19 av 30.3.2017, s. 18. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1127/2011 av 7. november 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet  

2-naftyloksyeddiksyre i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (EUT 

L 289 av 8.11.2011, s. 26.) 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1372/2011 av 21. desember 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet 

acetoklor i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 934/2008 (EUT L 341 av 22.12.2011, s. 45.) 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1381/2011 av 22. desember 2011 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet 

klorpikrin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av 

vedtak 2008/934/EF (EUT L 343 av 23.12.2011, s. 26.) 

(5) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for diflufenican according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(6):3281. [42 s.]. 

2020/EØS/57/23 
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(muskler, fett, lever og nyrer), geit (muskler, fett, lever og nyrer) og melk fra storfe, sau og geit, konkluderte 

Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for jordbær, bær fra halvbusker, andre småfrukter og bær, erter 

(med belg), erter (uten belg), erter (tørkede) og hirsekorn, fastslo Myndigheten at det ikke forelå noen opplysninger, og 

at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Grenseverdiene for nevnte produkter 

bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

6) Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning nr. 2011/328/EU(1) er det fastsatt at flurprimidol ikke skal oppføres i 

vedlegg I til direktiv 91/414/EØF. Alle gjeldende godkjenninger av plantevernmidler som inneholder det aktive stoffet 

flurprimidol, er blitt tilbakekalt. I samsvar med artikkel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med artikkel 14 

nr. 1 bokstav a), bør derfor grenseverdiene som er fastsatt for nevnte aktive stoff i vedlegg III, utgå. 

7) Når det gjelder flutolanil, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005(2). Den foreslo å endre definisjonen av restmengde. Den anbefalte å senke 

grenseverdien for poteter. For et annet produkt anbefalte den å beholde den gjeldende grenseverdien. Når det gjelder 

grenseverdier for grønnsakpaprika, bønner (friske med belg), artisjokk, svin (muskler, fett, lever og nyrer), storfe 

(muskler, fett, lever og nyrer), sau (muskler, fett, lever og nyrer), geit (muskler, fett, lever og nyrer), fjørfe (muskler, fett 

og lever), melk fra storfe, sau og geit samt fugleegg, konkluderte Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at 

de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko 

for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

8) Når det gjelder spinosad, framla Myndigheten en grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar med artikkel 

12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). Den anbefalte å senke 

grenseverdiene for mandler, paranøtter, kasjunøtter, kastanjer, kokosnøtter, hasselnøtter, macadamianøtter, pekannøtter, 

pinjekjerner, pistasienøtter, valnøtter, epler, pærer, kveder, mispel, japansk mispel, aprikoser, kirsebær, ferskener, 

plommer, kiwier, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, tomater, eggplanter, slangeagurker, bønner (friske med belg), erter (friske 

med belg) og purre. For andre produkter anbefalte den å beholde eller heve gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdier for blomsterkål, spinat, artisjokk, korn, fjørfe (muskler, fett og lever) og fugleegg, konkluderte 

Myndigheten med at noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn til 

tilgjengelige opplysninger. Når det gjelder grenseverdier for kålrot og neper, konkluderte Myndigheten med at det ikke 

forelå noen opplysninger, og at de som er ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Grenseverdiene for nevnte produkter bør settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standardgrenseverdien 

angitt i artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder bjørnebær, bringebær, andre 

småfrukter og bær, hageselleri, fennikel, svin (muskler og lever), storfe (muskler), sau (muskler, fett og lever), geit 

(muskler, fett og lever) og fjørfe (muskler), framla Myndigheten ytterligere uttalelser om grenseverdiene(4)(5)(6) etter å 

ha framlagt uttalelsen nevnt i første punktum. Det bør tas hensyn til disse uttalelsene. Når det gjelder nøtter, 

blåbringebær, pasjonsfrukt og pipeløk, ble CXL-grenseverdier, etter at Myndigheten hadde framlagt uttalelsen nevnt i 

første punktum, oppført som grenseverdier i forordning (EF) nr. 396/2005 ved kommisjonsforordning (EU) 

nr. 293/2013(7). Det bør tas hensyn til disse grenseverdiene. 

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/328/EU av 1. juni 2011 om at flurprimidol ikke skal oppføres i vedlegg I til rådsdirektiv 

91/414/EØF (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 192). 

(2) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flutolanil according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(9):3360. [44 s.]. 

(3) European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for spinosad according to Article 12 of 

Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(3):2630. [89 s.]. 

(4) European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for spinosad in small fruits and berries and several commodities of 

animal origin. EFSA Journal 2013; 11(11):3447. [27 s.]. 

(5) European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for spinosad in raspberries. EFSA Journal 2012; 10(5):2751. [26 s.]. 

(6) European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for spinosad in celery, fennel, raspberries and blackberries. EFSA 

Journal 2012;10(6):2770. [27 s.]. 

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 293/2013 av 20. mars 2013 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av emamektinbenzoat, etofenproks, etoksasol, flutriafol, glyfosat, fosmet, 

pyraklostrobin, spinosad og spirotetramat i eller på visse produkter (EUT L 96 av 5.4.2013, s. 1). 
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9) Når det gjelder produkter av vegetabilsk eller animalsk opprinnelse der ingen relevant godkjenning eller importtoleranse 

var meldt på EU-plan og ingen CXL-grenseverdier var tilgjengelige, konkluderte Myndigheten med at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. Som en følge av den vitenskapelige og tekniske 

utvikling bør grenseverdiene for nevnte produkter settes til den særskilte bestemmelsesgrensen eller til standard-

grenseverdien for restmengder i samsvar med artikkel 18 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 396/2005. 

10) Kommisjonen rådspurte Den europeiske unions referanselaboratorier for pesticidrester om behovet for å endre visse 

bestemmelsesgrenser. Nevnte laboratorier fastslo at for flere stoffer gjør den tekniske utvikling det nødvendig å fastsette 

særskilte bestemmelsesgrenser. 

11) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, 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) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og forbrukes på normal måte bør det ved denne forordning fastsettes 

en overgangsordning for produkter som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, og der opplysninger viser at 

et høyt nivå av forbrukervern er opprettholdt. 

14) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør medlemsstatene, tredjestater og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

få en rimelig frist til å forberede seg, slik at de kan oppfylle de nye kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

15) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye grenseverdiene gjennom Verdens handelsorganisasjon, og det er tatt 

hensyn til deres merknader. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 7. desember 2015. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 7. desember 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 13. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal nye kolonner for diflufenikan, flutolanil og spinosad lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01(*)  

0110000 i) Sitrusfrukter (+)  0,3 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

   

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)    

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd 

(Citrus medica var. sarcodactylis)) 

   

0110040 Limetter    

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre 

hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

   

0110990 Andre    

0120000 ii) Nøtter   0,07 

0120010 Mandler (+)   

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter (+)   

0120990 Andre    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0130000 iii) Kjernefrukter (+)  0,3 

0130010 Epler (villepler)    

0130020 Pærer (japanske pærer)    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 iv) Steinfrukter (+)   

0140010 Aprikoser   0,6 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   0,2 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   0,6 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød 

daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus 

zizyphus)) 

  0,2 

0140990 Andre   0,02(*) 

0150000 v) Bær og småfrukter    

0151000 a) Borddruer og vindruer (+)  0,5 

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) Jordbær   0,3 

0153000 c) Bær fra halvbusker    

0153010 Bjørnebær   1,5 

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og 

andre Rubus-hybrider) 

  1 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), 

nektarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

  1,5 

0153990 Andre   0,02(*) 

0154000 d) Andre småfrukter og bær   1,5 

0154010 Blåbær    

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (melbær)    

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))    

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, 

hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

   

0154990 Andre    

0160000 vi) Forskjellige frukter    

0161000 a) Spiselig skall   0,02(*) 

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval 

kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

   

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)    

0161060 Daddelplommer    

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler/vannepler, 

malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær/ 

grumichama (Eugenia uniflora)) 

   

0161990 Andre    

0162000 b) Uspiselig skall, små    

0162010 Kiwier (+)  0,05 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, 

mangostan, langsat, salak) 

  0,02(*) 

0162030 Pasjonsfrukt   0,7 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)   0,02(*) 

0162050 Stjerneepler   0,02(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, 

grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

  0,02(*) 

0162990 Andre   0,02(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer   0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   2 

0163030 Mango   0,02(*) 

0163040 Papaya   0,5 

0163050 Granatepler   0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama 

(Annona diversifolia) og andre mellomstore frukter av 

familien Annonaceae) 

  0,02(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))   0,02(*) 

0163080 Ananas   0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)   0,02(*) 

0163100 Durian   0,02(*) 

0163110 Surannona (guanabana)   0,02(*) 

0163990 Andre   0,02(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*)   

0211000 a) Poteter  0,1 0,02(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  0,01(*) 0,02(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,01(*)  

0213010 Rødbeter   0,02(*) 

0213020 Gulrøtter   0,02(*) 

0213030 Knollselleri   0,02(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   0,02(*) 

0213050 Jordskokk (kinaskokk)   0,02(*) 

0213060 Pastinakk   0,02(*) 

0213070 Rotpersille   0,02(*) 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og 

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  0,3 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig 

borre) 

  0,02(*) 

0213100 Kålrot   0,02(*) 

0213110 Neper   0,02(*) 

0213990 Andre   0,02(*) 
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0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,01(*)  

0220010 Hvitløk   0,07 

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)   0,07 

0220030 Sjalottløk   0,07 

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)   4 

0220990 Andre   0,02(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,01(*)  

0231000 a) Søtvierfamilien    

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), 

tretomat) 

  0,7 

0231020 Paprika (chilipepper)  (+) 2 

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macro-

carpon)) 

  0,7 

0231040 Okra   0,02(*) 

0231990 Andre   0,02(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall   0,3 

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar 

(patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), 

kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/ 

kantagurk) 

   

0232990 Andre    

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall   1 

0233010 Meloner (hornmelon)    

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen 

variant)) 

   

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) Sukkermais (babymais)   0,02(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker   0,02(*) 
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0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,01(*) 2 

0241000 a) Blomsterkål   (+) 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)    

0241020 Blomkål    

0241990 Andre    

0242000 b) Hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)    

0242990 Andre    

0243000 c) Bladkål    

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai 

goo choi, choi sum, pe-tsai) 

   

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

   

0243990 Andre    

0244000 d) Knutekål    

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter    

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 0,01(*)  

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)   10 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   10 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

(radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. 

crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

  10 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)   10 

0251050 Vårkarse   10 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))   10 
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0251070 Sareptasennep   10 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader 

(mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 

herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

  15 

0251990 Andre   0,02(*) 

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,01(*)  

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, 

tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

  15(+) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig 

portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

  10 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   15 

0252990 Andre   0,02(*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, 

cha-om (Acacia pennata)) 

0,01(*) 0,01(*) 10 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/ 

kangkong/vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), 

kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 0,01(*) 10 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,01(*) 10 

0256000 f) Urter 0,02(*) 0,02(*)  

0256010 Kjørvel   15 

0256020 Gressløk   15 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, 

løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 

koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang 

koriander (Eryngium foetidum)) 

  15 

0256040 Persille (blader av rotpersille)   60 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago 

officinalis) 

  15 

0256060 Rosmarin   15 

0256070 Timian (merian, oregano)   15 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige 

blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetel-

blader, karriblader) 

  15 
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0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)   15 

0256100 Estragon (isop)   15 

0256990 Andre   0,05(*) 

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,01(*) 0,3 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, 

prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

 (+)  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, vignabønner) 

   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)    

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)    

0260050 Linser    

0260990 Andre    

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,01(*)  

0270010 Asparges   0,02(*) 

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)   0,02(*) 

0270030 Hageselleri   5 

0270040 Fennikel   5 

0270050 Artisjokk (bananblomst)  (+) 0,15(+) 

0270060 Purre   0,2 

0270070 Rabarbra   0,02(*) 

0270080 Bambusskudd   0,02(*) 

0270090 Palmehjerter   0,02(*) 

0270990 Andre   0,02(*) 

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, 

soppmycelium (plantedeler)) 

   

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)    

0280990 Andre    

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 
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0300020 Linser    

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)    

0300040 Lupiner    

0300990 Andre    

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*) 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø 0,01(*)   

0401010 Linfrø    

0401020 Jordnøtter    

0401030 Valmuefrø    

0401040 Sesamfrø    

0401050 Solsikkefrø    

0401060 Rapsfrø (rybs)    

0401070 Soyabønner    

0401080 Sennepsfrø    

0401090 Bomullsfrø    

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)    

0401110 Saflortistel    

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium 

plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

   

0401130 Oljedodre    

0401140 Hampefrø    

0401150 Ricinus    

0401990 Andre    

0402000 ii) Oljeholdige frukter    

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje 0,2   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,01(*)   

0402030 Oljepalmefrukt 0,01(*)   

0402040 Kapok 0,01(*)   

0402990 Andre 0,01(*)   

0500000 5. KORN   2(+) 

0500010 Bygg 0,02 0,01(*)  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*) 0,01(*)  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0500030 Mais 0,01(*) 0,01(*)  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 0,01(*) 0,01(*)  

0500050 Havre 0,02 0,01(*)  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 0,01(*) 2  

0500070 Rug 0,02 0,01(*)  

0500080 Sorghum 0,01(*) 0,01(*)  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,02 0,01(*)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 0,01(*) 0,01(*)  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0610000 i) Te    

0620000 ii) Kaffebønner    

0630000 iii) Urtete (tørket)    

0631000 a) Blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Hibiskus    

0631030 Kronblader av rose    

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) Blader    

0632010 Jordbærblader    

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) Røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginsengrot    

0633990 Andre    

0639000 d) Andre urteteer    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)    

0650000 v) Johannesbrød    

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER    

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810010 Anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)    

0810040 Korianderfrø    

0810050 Spisskummenfrø    

0810060 Dillfrø    

0810070 Fennikelfrø    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)    

0820070 Vaniljestenger    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia)    

0830990 Andre    

0840000 iv) Røtter eller jordstengler    

0840010 Lakris 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre    

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 i) Vev 0,02(*)   

1011000 a) Svin    

1011010 Muskler  0,05(*) (+) 0,1 

1011020 Fett  0,05(*) (+) 2 

1011030 Lever  0,2(+) 0,7 

1011040 Nyrer  0,1(+) 0,5 

1011050 Spiselig slakteavfall  0,2 2 

1011990 Andre  0,05(*) 0,02(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1012000 b) Storfe    

1012010 Muskler (+) 0,05(*) (+) 0,3 

1012020 Fett (+) 0,05(*) (+) 3 

1012030 Lever (+) 0,2(+) 2 

1012040 Nyrer (+) 0,1(+) 1 

1012050 Spiselig slakteavfall  0,2 3 

1012990 Andre  0,05(*) 0,02(*) 

1013000 c) Sau    

1013010 Muskler (+) 0,05(*) (+) 0,2 

1013020 Fett (+) 0,05(*) (+) 3 

1013030 Lever (+) 0,2(+) 1,5 

1013040 Nyrer (+) 0,1(+) 0,5 

1013050 Spiselig slakteavfall  0,2 3 

1013990 Andre  0,05(*) 0,02(*) 

1014000 d) Geit    

1014010 Muskler (+) 0,05(*) (+) 0,2 

1014020 Fett (+) 0,05(*) (+) 3 

1014030 Lever (+) 0,2(+) 1,5 

1014040 Nyrer (+) 0,1(+) 0,5 

1014050 Spiselig slakteavfall  0,2 3 

1014990 Andre  0,05(*) 0,02(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler    

1015010 Muskler  0,05(*) 0,2 

1015020 Fett  0,05(*) 3 

1015030 Lever  0,2 1,5 

1015040 Nyrer  0,1 0,5 

1015050 Spiselig slakteavfall  0,2 3 

1015990 Andre  0,05(*) 0,02(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, 

due 

 0,05(*)  

1016010 Muskler  (+) 0,2(+) 

1016020 Fett  (+) 1(+) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1016030 Lever  (+) 0,2(+) 

1016040 Nyrer   0,02(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall   1 

1016990 Andre   0,02(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av 

hjortefamilien) 

   

1017010 Muskler  0,05(*) 0,2 

1017020 Fett  0,05(*) 3 

1017030 Lever  0,2 1,5 

1017040 Nyrer  0,1 0,5 

1017050 Spiselig slakteavfall  0,2 3 

1017990 Andre  0,05(*) 0,02(*) 

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,05(*) 0,2 

1020010 Storfe (+) (+)  

1020020 Sau (+) (+)  

1020030 Geit (+) (+)  

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 iii) Fugleegg 0,02(*) 0,05(*) (+) 0,2(+) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med 

honning) (honning i vokskaker) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,02(*) 0,05(*) 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 
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Diflufenikan(F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0110000 i) Sitrusfrukter 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) 

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. sarcodactylis)) 

0110040 Limetter 

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

0110990 Andre 

0120010 Mandler 

0120110 Valnøtter 

0130000 iii) Kjernefrukter 

0130010 Epler (villepler) 

0130020 Pærer (japanske pærer) 

0130030 Kveder 

0130040 Mispel 

0130050 Japansk mispel 

0130990 Andre 

0140000 iv) Steinfrukter 

0140010 Aprikoser 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

0140990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om lagringsstabilitet, metabolisme i vekster og 

restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom 

disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0151000 a) Borddruer og vindruer 

0151010 Borddruer 

0151020 Vindruer 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0162010 Kiwier 
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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 analysemetoder mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

Flutolanil(R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

kode 1000000 unntatt 1040000: Flutolanil (flutolanil og metabolitter som inneholder 2-fluormetylbenzosyregruppen, uttrykt som flutolanil) 

(+)  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. april 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0231020 Paprika (chilipepper) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 

(+)  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 og lagringsstabilitet mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1011010 Muskler 

1011020 Fett 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/711 

 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet, metabolisme i 

vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1012010 Muskler 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1013010 Muskler 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1014010 Muskler 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder, lagringsstabilitet, metabolisme i 

vekster og restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum 

dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om analysemetoder og lagringsstabilitet mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 
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Spinosad (summen av spinosad, summen av spinosyn A og spinosyn D)(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. april 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0241000 a) Blomsterkål 

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli) 

0241020 Blomkål 

0241990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om arten av reststoffer i bearbeidede varer mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

(+)  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. april 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0270050 Artisjokk (bananblomst) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om arten av reststoffer i bearbeidede varer mangler. Når 

grenseverdien vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen  

17. april 2017, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

0500000 5. KORN 

0500010 Bygg 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 

0500030 Mais 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse) 

0500050 Havre 

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica)) 

0500070 Rug 

0500080 Sorghum 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis)) 

(+)  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 fôringsundersøkelser mangler. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 17. april 2017, og i 

motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene mangler. 

1016010 Muskler 

1016020 Fett 

1016030 Lever 
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1030000 iii) Fugleegg 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre» 

 

 

2)  I vedlegg III utgår kolonnene for acetoklor, klorpikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil og spinosad. 

3)  I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende kolonne for 2-naftyloksyeddiksyre tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

2
-n

af
ty

lo
k

sy
ed

d
ik

sy
re

 

(1) (2) (3) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd (Citrus medica var. 

sarcodactylis)) 

 

0110040 Limetter  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider, tangorer (Citrus 

reticulata x sinensis)) 

 

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter 0,02(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  
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(1) (2) (3) 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød daddel / kinesisk daddel / kinesisk 

jujube (Ziziphus zizyphus)) 

 

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og småfrukter 0,01(*) 

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og andre Rubus-hybrider)  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/715 

 

(1) (2) (3) 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

Rubus idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d) Andre småfrukter og bær  

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra 

trær) 

 

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia 

x Fortunella spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler /vannepler, malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama (Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, langsat, salak)  

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  



Nr. 57/716 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

(1) (2) (3) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot / gul 

sapot, mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av familien Annonaceae) 

 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 

0211000 a) Poteter  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter  

0213020 Gulrøtter  

0213030 Knollselleri  

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050 Jordskokk (kinaskokk)  
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0213060 Pastinakk  

0213070 Rotpersille  

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig borre)  

0213100 Kålrot  

0213110 Neper  

0213990 Andre  

0220000 ii) Løk 0,01(*) 

0220010 Hvitløk  

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)  

0220030 Sjalottløk  

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)  

0220990 Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og 

L. chinense), tretomat) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macrocarpon))  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson), flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

 

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen variant))  
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0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais (babymais)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål  

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990 Andre  

0243000 c) Bladkål  

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)  

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf 

(C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

 

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)  

0251050 Vårkarse  

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))  

0251070 Sareptasennep  
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0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader (mizuna, erteblader, reddikblader 

og andre unge spirer, herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), knutekålblader) 

 

0251990 Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, tampara), tajerblader, bitterblad/ 

bitawiri) 

 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, cha-om (Acacia pennata)) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory 

(Ipomea aquatica), kløverbregne, vannmimosa) 

0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og 

andre Apiacea-blader, koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

 

0256040 Persille (blader av rotpersille)  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig basilikum, søt basilikum, 

sitronbasilikum, spiselige blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

 

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre  

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner, guarbønner, soyabønner) 
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0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  

0260050 Linser  

0260990 Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 

0270010 Asparges  

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)  

0270030 Hageselleri  

0270040 Fennikel  

0270050 Artisjokk (bananblomst)  

0270060 Purre  

0270070 Rabarbra  

0270080 Bambusskudd  

0270090 Palmehjerter  

0270990 Andre  

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, soppmycelium (plantedeler))  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  
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0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium plantagineum), åkersteinfrø (Buglos-

soides arvensis)) 

 

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  

0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)  

0500050 Havre  

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))  



Nr. 57/722 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

(1) (2) (3) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 

0610000 i) Te  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamille  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,05(*) 

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  
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0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 

0820010 Allehånde  

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 

0860010 Safran  

0860990 Andre  
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0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Vev  

1011000 a) Svin  

1011010 Muskler 0,01(*) 

1011020 Fett 0,01(*) 

1011030 Lever 0,02(*) 

1011040 Nyrer 0,01(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 

1011990 Andre 0,01(*) 

1012000 b) Storfe  

1012010 Muskler 0,01(*) 

1012020 Fett 0,01(*) 

1012030 Lever 0,02(*) 

1012040 Nyrer 0,01(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 

1012990 Andre 0,01(*) 

1013000 c) Sau  

1013010 Muskler 0,01(*) 

1013020 Fett 0,01(*) 

1013030 Lever 0,02(*) 

1013040 Nyrer 0,01(*) 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 

1013990 Andre 0,01(*) 
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1014000 d) Geit  

1014010 Muskler 0,01(*) 

1014020 Fett 0,01(*) 

1014030 Lever 0,02(*) 

1014040 Nyrer 0,01(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 

1014990 Andre 0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Muskler 0,01(*) 

1015020 Fett 0,01(*) 

1015030 Lever 0,02(*) 

1015040 Nyrer 0,01(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 

1015990 Andre 0,01(*) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Muskler 0,01(*) 

1016020 Fett 0,01(*) 

1016030 Lever 0,02(*) 

1016040 Nyrer 0,01(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 

1016990 Andre 0,01(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)  

1017010 Muskler 0,01(*) 

1017020 Fett 0,01(*) 

1017030 Lever 0,02(*) 

1017040 Nyrer 0,01(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,02(*) 

1017990 Andre 0,01(*) 

1020000 ii) Melk 0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  
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1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) (honning i vokskaker) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 

(*) 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. 

2-naftyloksyeddiksyre 

(+)  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» 

 

 

b)  Nye kolonner for acetoklor, klorpikrin og fluprimidol skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for(a) 

A
ce

to
k
lo

r 

K
lo

rp
ik

ri
n
 

F
lu

rp
ri

m
id

o
l 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*)   

0110000 i) Sitrusfrukter  0,01(*) 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

   

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)    

0110030 Sitroner (ekte sitroner, sitroner, fingersitron / Buddhas hånd 

(Citrus medica var. sarcodactylis)) 
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0110040 Limetter    

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre 

hybrider, tangorer (Citrus reticulata x sinensis)) 

   

0110990 Andre    

0120000 ii) Nøtter  0,01(*) 0,02(*) 

0120010 Mandler    

0120020 Paranøtter    

0120030 Kasjunøtter    

0120040 Kastanjer    

0120050 Kokosnøtter    

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)    

0120070 Macadamianøtter    

0120080 Pekannøtter    

0120090 Pinjekjerner    

0120100 Pistasienøtter    

0120110 Valnøtter    

0120990 Andre    

0130000 iii) Kjernefrukter  0,005(*) 0,01(*) 

0130010 Epler (villepler)    

0130020 Pærer (japanske pærer)    

0130030 Kveder    

0130040 Mispel    

0130050 Japansk mispel    

0130990 Andre    

0140000 iv) Steinfrukter  0,005(*) 0,01(*) 

0140010 Aprikoser    

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)    

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)    

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn, rød 

daddel / kinesisk daddel / kinesisk jujube (Ziziphus zizyphus)) 

   

0140990 Andre    
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0150000 v) Bær og småfrukter  0,01(*) 0,01(*) 

0151000 a) Borddruer og vindruer    

0151010 Borddruer    

0151020 Vindruer    

0152000 b) Jordbær    

0153000 c) Bær fra halvbusker    

0153010 Bjørnebær    

0153020 Blåbringebær (loganbær, taybær, boysenbær, moltebær og 

andre Rubus-hybrider) 

   

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær (Rubus arcticus), nek-

tarbringebær (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 

   

0153990 Andre    

0154000 d) Andre småfrukter og bær    

0154010 Blåbær    

0154020 Tranebær (tyttebær (V. vitis-idaea))    

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips    

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-arter)    

0154050 Nyper    

0154060 Morbær (melbær)    

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))    

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

   

0154990 Andre    

0160000 vi) Forskjellige frukter  0,005(*) 0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall    

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    
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0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), 

limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 

   

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)    

0161060 Daddelplommer    

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler /vannepler, malayepler, 

rosenepler, eugeniabær, surinambær/grumichama (Eugenia 

uniflora)) 

   

0161990 Andre    

0162000 b) Uspiselig skall, små    

0162010 Kiwier    

0162020 Litchi (pulasan, rambutan / hårete litchi, longan, mangostan, 

langsat, salak) 

   

0162030 Pasjonsfrukt    

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, 

grønn sapot, amarillosapot / gul sapot, mammeysapot) 

   

0162990 Andre    

0163000 c) Uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer    

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)    

0163030 Mango    

0163040 Papaya    

0163050 Granatepler    

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple/søtannona, ilama (Annona 

diversifolia) og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

   

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))    

0163080 Ananas    

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)    

0163100 Durian    

0163110 Surannona (guanabana)    

0163990 Andre    
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0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0211000 a) Poteter    

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster    

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter    

0213020 Gulrøtter    

0213030 Knollselleri    

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)    

0213050 Jordskokk (kinaskokk)    

0213060 Pastinakk    

0213070 Rotpersille    

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og 

lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

   

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot / spansk østersurt, spiselig 

borre) 

   

0213100 Kålrot    

0213110 Neper    

0213990 Andre    

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0220010 Hvitløk    

0220020 Kepaløk (andre løker, sølvløk)    
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0220030 Sjalottløk    

0220040 Pipeløk (andre grønne løker og lignende sorter)    

0220990 Andre    

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien    

0231010 Tomater (kirsebærtomater, Physalis spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense), tretomat) 

   

0231020 Paprika (chilipepper)    

0231030 Eggplanter (pepino, antroewa / hvit aubergine (S. macro-

carpon)) 

   

0231040 Okra    

0231990 Andre    

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall    

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar 

(patisson), flaskegresskar/lauki (Lagenaria siceraria), 

kayote, sopropo/bittermelon, slangeagurk, teroi/kantagurk) 

   

0232990 Andre    

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall    

0233010 Meloner (hornmelon)    

0233020 Kjempegresskar (vintersquash, mandelgresskar (sen 

variant)) 

   

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) Sukkermais (babymais)    

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker    

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0241000 a) Blomsterkål    

0241010 Brokkoli (calabrese, brokkolirybs, kinesisk brokkoli)    

0241020 Blomkål    
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0241990 Andre    

0242000 b) Hodekål    

0242010 Rosenkål    

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)    

0242990 Andre    

0243000 c) Bladkål    

0243010 Kinakål (indisk eller kinesisk sennepskål, pak choi, tai goo 

choi, choi sum, pe-tsai) 

   

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål) 

   

0243990 Andre    

0244000 d) Knutekål    

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter    

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0251010 Vårsalat (italiensk vårsalat)    

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)    

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

(radicchio), krusendiv, sugar loaf (C. endivia var. 

crispum / C. intybus var. foliosum), løvetann (blader)) 

   

0251040 Karse (mungbønnespirer, alfalfaspirer)    

0251050 Vårkarse    

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep (Diplotaxis spp.))    

0251070 Sareptasennep    

0251080 Blader og spirer av Brassica spp., herunder nepeblader 

(mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer, 

herunder Brassica (høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader) 

   

0251990 Andre    
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0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat (pak-khom, 

tampara), tajerblader, bitterblad/bitawiri) 

   

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

   

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)    

0252990 Andre    

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (malabarspinat, bananblader, 

cha-om (Acacia pennata)) 

0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse (åkervindel/strandvindel/salatipomea/kangkong/ 

vannspinat/Morning glory (Ipomea aquatica), kløverbregne, 

vannmimosa) 

0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0256010 Kjørvel    

0256020 Gressløk    

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, 

løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader, 

koriander / meksikansk koriander, cilantro / lang koriander 

(Eryngium foetidum)) 

   

0256040 Persille (blader av rotpersille)    

0256050 Salvie (vintersar, sommersar, blader av Borago officinalis)    

0256060 Rosmarin    

0256070 Timian (merian, oregano)    

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, spiselige 

blomster (ringblomst og andre), skjoldblad, villbetelblader, 

karriblader) 

   

0256090 Laurbærblader (laurbær) (sitrongress)    

0256100 Estragon (isop)    

0256990 Andre    
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0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner/skolmbønner/brytbønner, 

prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner, 

guarbønner, soyabønner) 

   

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, vignabønner) 

   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)    

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)    

0260050 Linser    

0260990 Andre    

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0270010 Asparges    

0270020 Kardon (stengler av Borago officinalis)    

0270030 Hageselleri    

0270040 Fennikel    

0270050 Artisjokk (bananblomst)    

0270060 Purre    

0270070 Rabarbra    

0270080 Bambusskudd    

0270090 Palmehjerter    

0270990 Andre    

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp, 

soppmycelium (plantedeler)) 

   

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)    

0280990 Andre    

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,005(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) 

   

0300020 Linser    
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0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)    

0300040 Lupiner    

0300990 Andre    

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø    

0401020 Jordnøtter    

0401030 Valmuefrø    

0401040 Sesamfrø    

0401050 Solsikkefrø    

0401060 Rapsfrø (rybs)    

0401070 Soyabønner    

0401080 Sennepsfrø    

0401090 Bomullsfrø    

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)    

0401110 Saflortistel    

0401120 Agurkurt (hageormehode/kanariblomkarse (Echium 

plantagineum), åkersteinfrø (Buglossoides arvensis)) 

   

0401130 Oljedodre    

0401140 Hampefrø    

0401150 Ricinus    

0401990 Andre    

0402000 ii) Oljeholdige frukter    

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)    

0402030 Oljepalmefrukt    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

0500000 5. KORN 0,01(*) 0,005(*) 0,02(*) 

0500010 Bygg    

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)    

0500030 Mais    

0500040 Hirse (stor busthirse, teff, fingerhirse/korakan, perlehirse)    



Nr. 57/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0500050 Havre    

0500060 Ris (kanadisk villris (Zizania aquatica))    

0500070 Rug    

0500080 Sorghum    

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)    

0500990 Andre (kanarigressfrø (Phalaris canariensis))    

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te    

0620000 ii) Kaffebønner    

0630000 iii) Urtete (tørket)    

0631000 a) Blomster    

0631010 Kamille    

0631020 Hibiskus    

0631030 Kronblader av rose    

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) Blader    

0632010 Jordbærblader    

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) Røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginsengrot    

0633990 Andre    

0639000 d) Andre urteteer    

0640000 iv) Kakaobønner (gjærede eller tørkede)    
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0650000 v) Johannesbrød    

0700000 7. HUMLE (tørket) 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER    

0810000 i) Frø 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0810010 Anisfrø    

0810020 Svartkarve    

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)    

0810040 Korianderfrø    

0810050 Spisskummenfrø    

0810060 Dillfrø    

0810070 Fennikelfrø    

0810080 Bukkehornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 ii) Frukt og bær 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0820010 Allehånde    

0820020 Sichuanpepper (anispepper, kinesisk pepper)    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Pepper, svart, grønn og hvit (langpepper, rosépepper)    

0820070 Vaniljestenger    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 iii) Bark 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0830010 Kanel (kassia)    

0830990 Andre    

0840000 iv) Røtter eller jordstengler    

0840010 Lakris 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0840020 Ingefær 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 
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0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0840040 Pepperrot (+) (+) (+) 

0840990 Andre 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0850000 v) Knopper 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 vi) Blomsterarr 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 vii) Frøkapper 0,05(*) 0,025(*) 0,05(*) 

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,005(*) 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)    

0900020 Sukkerrør    

0900030 Sikorirøtter    

0900990 Andre    

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 i) Vev 0,01(*)   

1011000 a) Svin    

1011010 Muskler  0,01(*) 0,01(*) 

1011020 Fett  0,02(*) 0,01(*) 

1011030 Lever  0,01(*) 0,02(*) 

1011040 Nyrer  0,01(*) 0,01(*) 

1011050 Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,02(*) 

1011990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 
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1012000 b) Storfe    

1012010 Muskler  0,01(*) 0,01(*) 

1012020 Fett  0,02(*) 0,01(*) 

1012030 Lever  0,01(*) 0,02(*) 

1012040 Nyrer  0,01(*) 0,01(*) 

1012050 Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,02(*) 

1012990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

1013000 c) Sau    

1013010 Muskler  0,01(*) 0,01(*) 

1013020 Fett  0,02(*) 0,01(*) 

1013030 Lever  0,01(*) 0,02(*) 

1013040 Nyrer  0,01(*) 0,01(*) 

1013050 Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,02(*) 

1013990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

1014000 d) Geit    

1014010 Muskler  0,01(*) 0,01(*) 

1014020 Fett  0,02(*) 0,01(*) 

1014030 Lever  0,01(*) 0,02(*) 

1014040 Nyrer  0,01(*) 0,01(*) 

1014050 Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,02(*) 

1014990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler    

1015010 Muskler  0,01(*) 0,01(*) 

1015020 Fett  0,02(*) 0,01(*) 

1015030 Lever  0,01(*) 0,02(*) 

1015040 Nyrer  0,01(*) 0,01(*) 

1015050 Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,02(*) 

1015990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 
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1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due    

1016010 Muskler  0,01(*) 0,01(*) 

1016020 Fett  0,02(*) 0,01(*) 

1016030 Lever  0,01(*) 0,02(*) 

1016040 Nyrer  0,01(*) 0,01(*) 

1016050 Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,02(*) 

1016990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru, dyr av hjortefamilien)    

1017010 Muskler  0,01(*) 0,01(*) 

1017020 Fett  0,02(*) 0,01(*) 

1017030 Lever  0,01(*) 0,02(*) 

1017040 Nyrer  0,01(*) 0,01(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,02(*) 

1017990 Andre  0,01(*) 0,01(*) 

1020000 ii) Melk 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 iii) Fugleegg 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen, honningtavle med honning) 

(honning i vokskaker) 

0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (viltlevende vilt) 0,01(*) 0,01(*) 0,01(*) 

(*) 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. 

Acetoklor 

(+)  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 

Klorpikrin 

(+)  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 

Flurprimidol 

(+)  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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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1322/2014 

av 19. september 2014 

om utfylling og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til kjøretøyets 

oppbygging og allmenne krav med henblikk på godkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 av 5. februar 2013 om godkjenning av og 

markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer(1), særlig artikkel 18 nr. 4, artikkel 20 nr. 8, artikkel 27 nr. 6, artikkel 28 

nr. 6, artikkel 49 nr. 3, artikkel 53 nr. 12, artikkel 60 nr. 1 og artikkel 61 og 70, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Denne forordning har som mål å fastsette de tekniske krav og prøvingsmetoder som er nødvendige ved oppbygging av 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer for å redusere risikoen for skade på personer som arbeider på eller med kjøretøyet. 

2) Ved rådsbeslutning 97/836/EF(2) tiltrådte Unionen overenskomsten til De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 

Europa (UN-ECE) om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenninger gitt på 

grunnlag av disse kravene (revidert overenskomst av 1958). I meldingen CARS 2020: Handlingsplan for en 

konkurransedyktig og bærekraftig bilindustri i Europa understreket Kommisjonen at den mest effektive måten å fjerne 

ikke-tollbaserte handelshindringer på, er å godkjenne de internasjonale bestemmelsene i henhold til UN-ECEs 

overenskomst av 1958. 

3) Muligheten til å anvende UN-ECE-reglementer for EU-typegodkjenning av kjøretøyer er fastsatt ved forordning (EU) 

nr. 167/2013. Ettersom UN-ECE-reglementer inngår som en del av de kravene som stilles for en EU-typegodkjenning 

av et kjøretøy, bidrar det til å hindre overlapping ikke bare av tekniske krav, men også når det gjelder sertifisering og 

administrative framgangsmåter. Dessuten bør typegodkjenning som bygger direkte på internasjonalt avtalte standarder, 

forbedre markedstilgangen i tredjestater, særlig i de statene som er avtaleparter i den reviderte overenskomst av 1958, 

og derved øke konkurranseevnen til industrien i Unionen. 

4) For å sikre klarhet og forutsigbarhet, av praktiske årsaker, for enkelhets skyld og for å redusere byrden for kjøretøy-

produsenter, tekniske instanser og typegodkjenningsmyndigheter inneholder forordning (EU) nr. 167/2013 bestemmel-

ser om anerkjennelse av prøvingsrapporter utarbeidet i henhold til reglene fastsatt av Organisasjonen for økonomisk 

samarbeid og utvikling (OECD) med henblikk på EU-typegodkjenning som et alternativ til prøvingsrapportene som er 

utarbeidet i henhold til nevnte forordning eller de delegerte rettsakter vedtatt i samsvar med nevnte forordning. Det bør 

derfor utarbeides en liste over OECD-regelverk hvis formål omfattes av denne forordning, som kan ligge til grunn for 

prøvingsrapporter som anerkjennes med henblikk på EU-typegodkjenning.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 364 av 18.12.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 20. 

(1) EUT L 60 av 2.3.2013, s. 1. 

(2) Rådsbeslutning 97/836/EF av 27. november 1997 med sikte på Det europeiske fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners økonomiske 

kommisjon for Europas overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav til kjøretøyer med hjul og til utstyr og deler som kan 

monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på grunnlag av disse krav 

(revidert overenskomst av 1958) (EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78). 

2020/EØS/57/24 
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5) For å tilpasse bestemmelsene om oppbygging av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer til den tekniske utviklingen bør de 

nyeste utgavene av CEN/Cenelec- eller ISO-standarder som er tilgjengelige for offentligheten, få anvendelse når det 

gjelder visse krav. 

6) For å redusere produsentenes kostnader vil det ikke lenger kreves at de skal bygge prototyper for å få EU-

typegodkjenning, og derfor fastsetter denne forordning detaljerte vilkår for virtuell prøving og egenprøving som 

produsentene selv skal utføre. Produsenter som ikke ønsker å benytte seg av virtuelle prøvingsmetoder, bør ha mulighet 

til å fortsette å bruke eksisterende fysiske prøvingsmetoder. 

7) Den virtuelle prøvingsmetode bør garantere like pålitelige resultater som den fysiske prøvingen. Det bør derfor fastsettes 

relevante vilkår for å sikre at produsenten eller den tekniske instansen kan validere de matematiske modellene som er 

brukt, på riktig måte. 

8) Samsvarskontroll av kjøretøyer, komponenter og separate tekniske enheter gjennom hele produksjonsprosessen er en 

viktig del av EU-typegodkjenningsprosessen. Framgangsmåtene for produksjonssamsvar for jordbruks- og skogbruks-

kjøretøyer bør forbedres ytterligere og tilpasses tilsvarende framgangsmåter som gjelder for personbiler. 

9) Virtuelle metoder bør ikke være tillatt ved prøving av produksjonssamsvar selv om de er brukt for typegodkjennings-

formål, ettersom en fysisk prøving av et eksisterende kjøretøy på dette stadium ikke innebærer unødvendige byrder for 

produsenten. 

10) Bestemmelsene i forordning (EU) nr. 167/2013 om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold er i all 

hovedsak basert på europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009(1). For at den harmoniserte metode for 

tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold fastsatt i denne forordning skal kunne vedtas, bør bestemmelsene 

om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 582/2011(2), 

overføres til denne forordning og tilpasses egenskapene ved sektoren for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer. 

11) Særlig bør det vedtas særlige krav og framgangsmåter for tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer når det gjelder produksjon i små serier for å unngå en uforholdsmessig stor byrde. Det bør også fastsettes 

særlige framgangsmåter for tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold når det gjelder etappevis typegod-

kjenning for å ta hensyn til at flere enn én produsent berøres. 

12) Når det gjelder kjøretøytyper i gruppe R og S, bør antallet som innføres for å kategorisere produsenter av kjøretøyer i 

små serier, ta hensyn til at det i forordning (EU) nr. 167/2013 ikke finnes noen støtte for en nasjonal typegodkjenning av 

små serier av slike kjøretøytyper, og slike kjøretøygrupper kan ikke helt unntas fra forpliktelsen i nevnte forordning om 

å legge fram opplysninger om reparasjon og vedlikehold. Dersom vedlegg II til nevnte forordning endres for å øke 

muligheten til å innvilge nasjonal typegodkjenning av små serier til gruppene R og S, bør Kommisjonen vurdere å senke 

dette antallet. 

13) Det er behov for harmoniserte bestemmelser om tilgangen til opplysninger fra kjøretøyets egendiagnosesystem (OBD) 

og opplysninger om reparasjon og vedlikehold for å sikre en mer effektiv konkurranse i det indre marked og forbedre 

det indre markeds virkemåte, særlig når det gjelder det frie varebyttet, etableringsadgangen og adgangen til å yte 

tjenester for uavhengige reparasjons- og vedlikeholdsoperatører. En stor del av disse opplysningene er knyttet til OBD-

systemet og dets samvirking med andre kjøretøysystemer. Det bør fastsettes tekniske spesifikasjoner som produsentenes 

nettsteder bør følge, sammen med målrettede tiltak for å sikre rimelig tilgang for små og mellomstore bedrifter. 

14) Felles standarder for omprogrammering av elektroniske styreenheter som avtalt med de berørte parter, kan lette 

utvekslingen av opplysninger mellom produsenter og tjenesteytere. Produsentene bør derfor anvende disse felles 

standarder. For å redusere byrden for kjøretøyprodusentene bør det imidlertid i denne forordning fastsettes hensikts-

messige gjennomføringsfrister.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av motorvogner og motorer med hensyn til 

utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI), om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, om endring av forordning 

(EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF, og om oppheving av direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 av 

18.7.2009, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 582/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 595/2009 med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/46/EF (EUT L 167 av 25.6.2011, s. 1). 
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15) For å sikre at de tekniske kravene som er overført til denne delegerte kommisjonsforordning, er i tråd med kravene i 

særdirektivene som ble opphevet ved forordning (EU) 167/2013, og med kravene i det standardiserte OECD-regelverk, 

bør setets referansepunkt (S) og setets indekspunkt (SIP) bevares uendret. 

16) For å kunne EU-typegodkjenne samme typer traktorer i samsvar med hvert av tilleggene oppført i vedlegg II, som er 

godkjent i henhold til tilsvarende OECD-regelverk, og for faktisk å kunne anerkjenne OECD-prøvingsrapportene med 

henblikk på EU-typegodkjenning, bør EU-kravenes tekniske anvendelsesområde være i tråd med anvendelsesområdet 

for det standardiserte OECD-regelverk. 

17) For at det skal framgå tydelig at visse krav i unionsregelverket er helt i samsvar med kravene i det standardiserte OECD-

regelverk, bør teksten i kravene og nummereringen i visse vedlegg være identisk med teksten og nummereringen i det 

tilsvarende standardiserte OECD-regelverk. 

18) For å redusere antallet skader og dødsulykker som skyldes at nedfellbare veltevern montert foran på smalsporede 

traktorer ikke kan heves i potensielt farlige situasjoner, bør nye krav basert på en ergonomisk tilnærming innføres i 

vedlegg IX for å legge til rette for og oppmuntre tiltak for å sikre at brukeren kan heve veltevernet ved behov. 

19) Ettersom skogbrukstraktorer utsettes for høyere energinivåer fra fallende og inntrengende gjenstander enn jordbruks-

traktorer, bør det fastsettes strengere krav til vern mot slike gjenstander for traktorer som er utstyrt for skogbruk. 

20) Selv om store deler av kravene fastsatt i denne forordning er overført fra opphevede direktiver, bør det foretas større 

endringer der det er nødvendig for å tilpasse kravene til den tekniske utviklingen, utvide anvendelsesområdet til 

ytterligere kjøretøygrupper eller for å øke sikkerhetsnivået, for eksempel når det gjelder atkomst til førerplassen, 

nødutganger, betjeningsinnretninger og deres plassering, brukerhåndboken, advarsler, symboler og piktogrammer, vern 

mot varme overflater, smørepunkter, jekkfester, motorpanser, forbrenningshastighet for materialet i førerhuset, batteri-

isolatorer osv. 

21) Ettersom anvendelsesområdet for rådsdirektiv 80/720/EØF(1) ikke omfattet traktorer i gruppe T2 og traktorer i gruppe 

T.4.3 med en forskyvning av førerhuset på mer enn 100 mm, bør kravene til manøvreringsrom og antallet nødutganger 

tilpasses slik at de omfatter alle traktorgrupper. 

22) Ettersom mange av de krav og prøvingsmetoder som er overført fra de opphevede direktiver, får anvendelse bare på 

traktorer utstyrt med luftfylte dekk, bør det fastsettes særlige krav og prøvingsmetoder for traktorer med belter. Dette 

gjelder lydnivå ved førerens ører, atkomst til førerplassen, betjeningsinnretninger osv. 

23) Det samme gjelder for kjøretøyer i gruppe R og S, der det bør fastsettes krav og prøvingsmetoder for avskjerminger og 

verneinnretninger, opplysninger til brukerhåndboken, advarsler og merkinger og vern mot andre mekaniske farer, for 

eksempel tilhengeres tippefunksjon. 

24) Dessuten bør kjøretøyene i gruppe R og S i relevante tilfeller oppfylle kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/42/EF(2). 

25) I den utstrekning sikkerhetsnivået opprettholdes, bør alternative krav og prøvingsmetoder tillates for traktorer utstyrt 

med et sadelsete og styre for å ta hensyn til deres særlige tekniske egenskaper. Dette er tilfellet med noen av kravene og 

prøvingsmetodene for førersetet, betjeningsinnretninger og vern av motorkomponenter. 

26) Henvisningen til kravene i regelverket for personbiler om bilbeltefester og bilbelter fastsatt i det opphevede direktiv 

2003/37/EF(3) bør erstattes av krav som er tilpasset egenskapene ved jordbruks- og skogbrukstraktorer.  

  

(1) Rådsdirektiv 80/720/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om manøvreringsrom, atkomst til førersetet og dører og vinduer i 

jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (EFT L 194 av 28.7.1980, s. 1). 

(2) 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). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller skogbrukstraktorer, tilhengere og 

utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om oppheving av direktiv 74/150/EØF (EUT L 171 av 

9.7.2003, s. 1). 
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27) For at typegodkjenningsmyndighetene skal kunne vurdere om kravene til vern mot farlige stoffer fastsatt i denne 

forordning er oppfylt, bør disse kravene baseres på det vernenivå traktortypen gir, i stedet for på et gitt kjøretøys mulige 

bruksområde. Det vernenivå som kreves for bruk av hvert enkelt farlig stoff, bør fastsettes i samsvar med det relevante 

unionsregelverk og/eller den relevante nasjonale lovgivning. 

28) For å sikre at de tekniske instansene oppnår det samme høye nivået for ytelsesstandarder i alle medlemsstater, bør denne 

forordning fastsette de standardene som de tekniske instansene skal oppfylle, samt framgangsmåten for vurdering av 

overholdelsen og for akkreditering av disse tjenester. 

29) For nasjonal typegodkjenning som gis i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013, bør medlemsstatene selv kunne 

fastsatte krav til oppbygging som skiller seg fra dem som er fastsatt i denne forordning. Medlemsstatene bør imidlertid 

være forpliktet til å godkjenne typer av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som oppfyller 

kravene i denne forordning. 

30) Flere poster i vedlegg I til forordning (EU) nr. 167/2013 bør endres slik at det blir mulig ved behov å fastsette krav for 

ytterligere kjøretøygrupper. 

31) Denne forordning bør få anvendelse fra og med anvendelsesdatoen for forordning (EU) nr. 167/2013. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes detaljerte tekniske krav til og prøvingsmetoder for kjøretøyets konstruksjon, oppbygging og 

montering med sikte på typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukskjøretøyer og deres systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter, nærmere bestemmelser og krav med hensyn til framgangsmåter for typegodkjenning, virtuell prøving og 

produksjonssamsvar, tekniske spesifikasjoner med hensyn til tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold samt 

ytelsesstandarder og kriterier for vurdering av tekniske instanser i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «setets referansepunkt (S)» skjæringspunktet i setets midtplan i lengderetningen mellom det planet som tangerer nedre del 

av den polstrede ryggstøtten og et horisontalplan. Dette horisontalplanet gjennomskjærer setets nedre flate 150 mm foran 

setets referansepunkt (S) som fastsatt i tillegg 8 til vedlegg XIV. 

2) «betjeningsinnretning» enhver innretning som ved direkte aktivering endrer traktorens eller det tilkoplede utstyrets tilstand 

eller drift. 

3) «skjerm» en verneinnretning som er plassert like foran en farlig del, og som enten alene eller sammen med andre 

maskindeler beskytter mot kontakt med den farlige delen fra alle sider. 

4) «avskjerming» en verneinnretning som ved hjelp av et rekkverk, gitter eller lignende sørger for nødvendig sikkerhets-

avstand for å unngå kontakt med den farlige delen. 

5) «panser» en verneinnretning som er plassert foran den farlige delen, og som beskytter mot kontakt med den fra den åpne 

siden. 

6) «godt festet» at det er mulig å fjerne disse innretningene bare ved hjelp av verktøy. 

7) «varm overflate» enhver metalloverflate på traktoren som under normal bruk som angitt av produsenten, oppnår en høyere 

temperatur enn 85 °C, eller en plastoverflate som oppnår en høyere temperatur enn 100 °C.  
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KAPITTEL II 

KRAV TIL OPPBYGGING AV KJØRETØYER OG GENERELLE TYPEGODKJENNINGSKRAV 

Artikkel 3 

Produsentens alminnelige forpliktelser med hensyn til oppbygging av kjøretøyer 

1. Produsentene skal utstyre jordbruks- og skogbrukskjøretøyene med systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

som påvirker arbeidssikkerheten, som er konstruert, oppbygd og montert slik at kjøretøyet i vanlig bruk og når det 

vedlikeholdes i samsvar med produsentens krav, oppfyller de detaljerte tekniske kravene og er i samsvar med 

prøvingsmetodene fastsatt i artikkel 4-32. 

2. Produsentene skal ved hjelp av fysisk demonstrasjonsprøving dokumentere overfor godkjenningsmyndigheten at 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer som gjøres tilgjengelig på markedet, registreres eller tas i bruk i Unionen, oppfyller de 

detaljerte tekniske kravene og er i samsvar med prøvingsmetodene fastsatt i artikkel 4-32. 

3. Produsentene skal sikre at reservedeler og utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet eller tas i bruk i Unionen, oppfyller 

de detaljerte tekniske kravene og er i samsvar med prøvingsmetodene nevnt i denne forordning. Et godkjent jordbruks- eller 

skogbrukskjøretøy utstyrt med slik reservedel eller slikt utstyr, skal oppfylle de samme prøvingskravene og grenseverdiene for 

ytelse som et kjøretøy utstyrt med en originaldel. 

4. Produsentene skal sikre at framgangsmåtene for typegodkjenning for å kontrollere produksjonssamsvar følges med hensyn 

til de detaljerte kravene til oppbygging av kjøretøyer fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 4 

Anvendelse av UN-ECE-reglementer 

UN-ECE-reglementene og endringene av disse angitt i vedlegg I til denne forordning, skal gjelde for typegodkjenning av 

jordbruks- og skogbrukskjøretøyer på de vilkår som er fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 5 

Anerkjennelse av prøvingsrapporter utstedt på grunnlag av OECD-regelverk med henblikk på EU-typegodkjenning 

I samsvar med artikkel 50 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal prøvingsrapportene utstedt på grunnlag av OECD-regelverk 

fastsatt i vedlegg II til denne forordning, anerkjennes med henblikk på EU-typegodkjenning som et alternativ til den 

prøvingsrapport som utstedes på grunnlag av denne forordning. 

Artikkel 6 

Bestemmelser om framgangsmåter for typegodkjenning, herunder krav i forbindelse med virtuell prøving 

Bestemmelsene om framgangsmåter for typegodkjenning nevnt i artikkel 20 nr. 8 i forordning (EU) nr. 167/2013 og kravene i 

forbindelse med virtuell prøving nevnt i artikkel 27 nr. 6 i nevnte forordning, skal fastsettes i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 7 

Bestemmelser om produksjonssamsvar 

Bestemmelsene om produksjonssamsvar nevnt i artikkel 28 nr. 6 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal fastsettes i vedlegg IV til 

denne forordning. 

Artikkel 8 

Krav om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold 

Kravene om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold nevnt i artikkel 53 nr. 12 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal 

fastsettes i vedlegg V til denne forordning. 

Artikkel 9 

Krav som gjelder veltevern (dynamisk prøving) 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder veltevern med hensyn til dynamisk prøving for kjøretøyer i gruppe T1, T4.2 og T4.3 

som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg VI til denne forordning.  
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Artikkel 10 

Krav som gjelder veltevern (traktorer med belter) 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder veltevern med hensyn til traktorer med belter for kjøretøyer i gruppe C1, C2, C4.2 

og C4.3 som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar 

med vedlegg VII til denne forordning. 

Artikkel 11 

Krav som gjelder veltevern (statisk prøving) 

Som et alternativ til kravene fastsatt i artikkel 9 og 10 kan produsentene velge å oppfylle kravene i denne artikkel når 

kjøretøytypen omfattes av anvendelsesområdet fastsatt i vedlegg VIII til denne forordning. Prøvingsmetodene og kravene som 

gjelder veltevern med hensyn til statisk prøving for kjøretøyer i gruppe T1/C1, T4.2/C4.2 og T4.3/C4.3 som nevnt i artikkel 18 

nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg VIII til denne 

forordning. 

Artikkel 12 

Krav som gjelder veltevern (veltevern montert foran på smalsporede traktorer) 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder veltevern montert foran på smalsporede traktorer for kjøretøyer i gruppe T2, T3 og 

T4.3 som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med 

vedlegg IX til denne forordning. 

Artikkel 13 

Krav som gjelder veltevern (veltevern montert bak på smalsporede traktorer) 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder veltevern montert bak på smalsporede traktorer for kjøretøyer i gruppe T2/C2, 

T3/C3 og T4.3/C4.3 som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres 

i samsvar med vedlegg X til denne forordning. 

Artikkel 14 

Krav som gjelder vern mot fallende gjenstander 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder vern mot fallende gjenstander for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 

nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XI til denne 

forordning. 

Artikkel 15 

Krav som gjelder passasjerseter 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder passasjerseter for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav c) 

i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XII til denne forordning. 

Artikkel 16 

Krav som gjelder førerens eksponering for støynivå 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder førerens eksponering for støynivå for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i 

artikkel 18 nr. 2 bokstav d) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XIII til 

denne forordning. 

Artikkel 17 

Krav som gjelder førersete 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder førerseter for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav e) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XIV til denne forordning.  
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Artikkel 18 

Krav som gjelder manøvreringsrom og atkomst til førerplassen 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder manøvreringsrom og atkomst til førerplassen for kjøretøyer i gruppe T og C som 

nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav f) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg 

XV til denne forordning. 

Artikkel 19 

Krav som gjelder kraftuttak 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder kraftuttak for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav g) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XVI til denne forordning. 

Artikkel 20 

Krav som gjelder vern av motorkomponenter 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder vern av motorkomponenter for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 

nr. 2 bokstav h) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XVII til denne 

forordning. 

Artikkel 21 

Krav som gjelder bilbeltefester 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder bilbeltefester for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav i) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XVIII til denne forordning. 

Artikkel 22 

Krav som gjelder bilbelter 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder bilbelter for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav j) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XIX til denne forordning. 

Artikkel 23 

Krav som gjelder vern mot inntrengende gjenstander 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder vern mot inntrengende gjenstander for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i 

artikkel 18 nr. 2 bokstav k) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XX til 

denne forordning. 

Artikkel 24 

Krav som gjelder eksosanlegg 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder eksosanlegg for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav l) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXI til denne forordning. 

Artikkel 25 

Krav som gjelder brukerhåndboken 

Kravene som gjelder brukerhåndboken, herunder aspekter som gjelder vern mot farlige stoffer og drift og vedlikehold av 

kjøretøyet, for kjøretøyer i gruppe T, C, R og S som nevnt i bokstav l), n) og q) i artikkel 18 nr. 2 i forordning (EU) nr. 

167/2013, skal fastsettes i vedlegg XXII til denne forordning. 

Artikkel 26 

Krav som gjelder betjeningsinnretninger, herunder sikkerhet og driftssikkerhet for betjeningssystemer, innretninger 

for nødstopp og automatisk stopp 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder betjeningsinnretninger, herunder sikkerhet og driftssikkerhet for betjeningssystemer, 

innretninger for nødstopp og automatisk stopp for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav o) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXIII til denne forordning.  
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Artikkel 27 

Krav som gjelder vern mot annen mekanisk fare 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder vern mot annen mekanisk fare, herunder aspekter som gjelder vern mot ujevne 

overflater, skarpe kanter og hjørner, brudd på væskeførende rør og ukontrollerte bevegelser av kjøretøyet, enn dem som er 

nevnt i artikkel 9-14, artikkel 19 og artikkel 23 for kjøretøyer i gruppe T, C, R og S som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav p) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXIV til denne forordning. 

Artikkel 28 

Krav som gjelder avskjerminger og verneinnretninger 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder avskjerminger og verneinnretninger for kjøretøyer i gruppe T, C, R og S som nevnt i 

artikkel 18 nr. 2 bokstav r) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXV til 

denne forordning. 

Artikkel 29 

Krav som gjelder informasjon, advarsler og merkinger 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder informasjon, advarsler og merkinger, herunder aspekter som gjelder 

varslingssignaler med hensyn til bremsing og drift og vedlikehold av kjøretøyet, for kjøretøyer i gruppe T, C, R og S som nevnt 

i artikkel 18 nr. 2 bokstav s) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXVI til 

denne forordning. 

Artikkel 30 

Krav som gjelder materialer og produkter 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder materialer og produkter for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 nr. 2 

bokstav t) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXVII til denne 

forordning. 

Artikkel 31 

Krav som gjelder batterier 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder batterier for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 nr. 2 bokstav u) i 

forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXVIII til denne forordning. 

Artikkel 32 

Krav som gjelder vern mot farlige stoffer 

Prøvingsmetodene og kravene som gjelder vern mot farlige stoffer for kjøretøyer i gruppe T og C som nevnt i artikkel 18 nr. 2 

bokstav l) i forordning (EU) nr. 167/2013, skal gjennomføres og kontrolleres i samsvar med vedlegg XXIX til denne 

forordning. 

KAPITTEL III 

KRAV TIL TEKNISKE INSTANSER 

Artikkel 33 

Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

Tekniske instanser skal oppfylle kvalitetsstandardene og framgangsmåtene for vurdering av tekniske instanser nevnt i artikkel 

61 i forordning (EU) nr. 167/2013, som skal kontrolleres i samsvar med vedlegg XXX til denne forordning. 

Artikkel 34 

Tillatelse til egenprøving 

Egenprøving av interne tekniske instanser nevnt i artikkel 60 nr. 1 i forordning (EU) nr. 167/2013, kan bare utføres dersom det 

er tillatt i henhold til vedlegg III til denne forordning. 
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KAPITTEL IV 

NASJONAL TYPEGODKJENNING AV KJØRETØYER, SYSTEMER, KOMPONENTER OG SEPARATE TEKNISKE ENHETER 

Artikkel 35 

Nasjonal typegodkjenning av kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter 

Nasjonale myndigheter skal ikke nekte å gi nasjonal typegodkjenning til en type kjøretøy, system, komponent eller separat 

teknisk enhet med begrunnelse i konstruksjonskrav dersom kjøretøyet, systemet, komponenten eller den separate tekniske 

enheten oppfyller kravene fastsatt i denne forordning. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 36 

Endringer av vedlegg I til forordning (EF) nr. 167/2013 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 167/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I rad nr. 39 skal postene som tilsvarer kjøretøygruppe Ca og Cb erstattes med «X». 

2) I rad nr. 41 skal postene som tilsvarer kjøretøygruppe T2a og T2b erstattes med «X». 

3) I rad nr. 43 skal postene som tilsvarer kjøretøygruppe Ca og Cb erstattes med «X». 

4) I rad nr. 44 skal postene som tilsvarer kjøretøygruppe Ca og Cb erstattes med «X». 

Artikkel 37 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Det får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. september 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Anvendelse av UN-ECE-reglementer 

UN-ECE-

reglement nr. 
Område Endringsserie Henvisning til EUT 

Gyldighets-

område 

14 Bilbeltefester, ISOFIX-

festesystemer og ISOFIX-fester 

med toppstropper 

Supplement 1 til 

endringsserie 07 

EUT L 109 av 28.4.2011, s. 1 T og C 

16 Bilbelter, sikringsutstyr og 

barnesikringsutstyr 

Supplement 1 til 

endringsserie 06 

EFT L 233 av 9.9.2011, s. 1 T og C 

43 Sikkerhetsglass Supplement 12 til 

endringsserie 00 

EUT L 230 av 31.8.2010,  

s. 119 

T og C 

60 Førerbetjente betjenings-

innretninger – merking av 

betjeningsinnretninger, 

kontrollinnretninger og 

indikatorer (mopeder/ 

motorsykler) 

 EUT L 95 av 31.3.2004, s. 10. T og C 

79 Styreinnretning Supplement 3 til 

endringsserie 01 og 

rettelse av  

20. januar 2006 

EUT L 137 av 27.5.2008, s. 25 T og C 

Forklarende merknad: 

Det faktum at en komponent er med på denne listen, innebærer ikke at det er obligatorisk å montere den. For visse komponenter 

er det imidlertid fastsatt krav til obligatorisk montering i andre vedlegg til denne forordning. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Anerkjennelse av prøvingsrapporter utstedt på grunnlag av OECD-regelverk med henblikk på EU-typegodkjenning 

Prøvingsrapport 

på grunnlag av 

OECD-

regelverk nr. 

Område Utgave Gyldighetsområde 
Alternativ til EU-prøvings-

rapport på grunnlag av 

3 Offisiell prøving av veltevern 

på jordbruks- eller skogbruks-

traktorer (dynamisk prøving) 

Utgave 2015-juli 2014- T1, T4.2 og T4.3 Vedlegg VI og  

vedlegg XVIII (dersom 

bilbeltefestene har blitt 

prøvd) 

4 Offisiell prøving av veltevern 

på jordbruks- eller skogbruks-

traktorer (statisk prøving) 

Utgave 2015-juli 2014- T1/C1, T4.2/C4.2 og 

T4.3/C4.3 

Vedlegg VIII og  

vedlegg XVIII (dersom 

bilbeltefestene har blitt 

prøvd) 

5 Offisiell måling av støy ved 

førerplassen på jordbruks- og 

skogbrukstraktorer 

Utgave 2015-juli 2014- T og C Vedlegg XIII 

6 Offisiell prøving av veltevern 

montert foran på smalsporede 

jordbruks- og skogbruks-

traktorer med hjul 

Utgave 2015-juli 2014- T2, T3 og T4.3 Vedlegg IX og  

vedlegg XVIII (dersom 

bilbeltefestene har blitt 

prøvd) 

7 Offisiell prøving av veltevern 

montert bak på smalsporede 

jordbruks- og skogbruks-

traktorer med hjul 

Utgave 2015-juli 2014- T2/C2, T3/C3 og 

T4.3/C4.3 

Vedlegg X og  

vedlegg XVIII (dersom 

bilbeltefestene har blitt 

prøvd) 

8 Offisiell prøving av veltevern 

på jordbruks- eller skogbruks-

traktorer med belter 

Utgave 2015-juli 2014- C1, C2, C4.2 og C4.3 Vedlegg VII og  

vedlegg XVIII (dersom 

bilbeltefestene har blitt 

prøvd) 

10 Offisiell prøving av vern mot 

fallende gjenstander på 

jordbruks- eller skogbruks-

traktorer 

Utgave 2015-juli 2014- T og C Vedlegg XI 

Del C 
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VEDLEGG III 

Bestemmelser om framgangsmåter for typegodkjenning, herunder krav i forbindelse med virtuell prøving 

1. Typegodkjenningsprosess 

Når godkjenningsmyndigheten mottar en søknad om typegodkjenning av et kjøretøy, skal den 

1.1. kontrollere at alle EU-typegodkjenningsdokumenter og prøvingsrapporter som er utstedt i henhold til forordning (EU) 

nr. 167/2013 og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning som gjelder for 

typegodkjenning av kjøretøyer, omfatter den aktuelle kjøretøytypen og tilsvarer de fastsatte kravene, 

1.2. ved gjennomgåelse av dokumentasjonen sikre at kjøretøyspesifikasjonene og dataene i opplysningsdokumentet for 

kjøretøyet inngår i opplysningene i opplysningspakkene og EU-typegodkjenningsdokumentene utstedt i samsvar med 

forordning (EU) nr. 167/2013 og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte 

forordning, 

1.3. på et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at det foretas kontroll 

av kjøretøyets deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er oppbygd i samsvar med de relevante dataene i 

den godkjente opplysningspakken med hensyn til forordning (EU) nr. 167/2013 og delegerte rettsakter og gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, 

1.4. eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter, 

1.5. foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll med hensyn til de områdene som er angitt i vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

2. Kombinasjon av tekniske spesifikasjoner 

Antallet kjøretøyer som skal omfattes av kontroll, skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en hensiktsmessig kontroll 

av de forskjellige kombinasjonene som skal typegodkjennes, i samsvar med følgende kriterier: 

2.1. framdriftsenhet, 

2.2. kraftoverføring, 

2.3. drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse), 

2.4. styrende aksler (antall og plassering), 

2.5. bremseanlegg og bremsede aksler (antall), 

2.6. veltevern, 

2.7. vern mot farlige stoffer. 

3. Særlige bestemmelser 

Dersom det ikke foreligger noen godkjenningsdokumenter eller prøvingsrapporter på de områdene som omfattes av 

forordning (EU) nr. 167/2013 eller delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte 

forordning, skal godkjenningsmyndigheten 

3.1. sørge for de nødvendige prøvinger og kontroller som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 og delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning,  
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3.2. kontrollere at kjøretøyet er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen for kjøretøyet, og at kjøretøyet oppfyller 

de tekniske kravene fastsatt i forordning (EU) nr. 167/2013 og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i 

henhold til nevnte forordning, 

3.3. eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av komponenter og separate tekniske 

enheter. 

4. Framgangsmåter for etappevis EU-typegodkjenning 

4.1. Alminnelige bestemmelser 

4.1.1.  En tilfredsstillende gjennomføring av framgangsmåtene for etappevis EU-typegodkjenning krever samarbeid mellom 

alle de berørte produsentene. For dette formål skal typegodkjenningsmyndighetene før de gir typegodkjenning i første 

eller en etterfølgende etappe, sikre at det finnes hensiktsmessige ordninger for oversending og utveksling av dokumenter 

og opplysninger mellom de aktuelle produsentene, slik at den etappevis ferdigoppbygde kjøretøytypen oppfyller de 

tekniske kravene i alle bestemmelsene fastsatt i forordning (EU) nr. 167/2013 og delegerte rettsakter og gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning. Slike opplysninger skal særlig omfatte relevante typegod-

kjenninger av systemer, komponenter og separate tekniske enheter, samt opplysninger om kjøretøydeler som utgjør en 

del av det delvis oppbygde kjøretøyet, men som ennå ikke er typegodkjent. 

4.1.2.  EU-typegodkjenninger i samsvar med nr. 4 gis på grunnlag av den aktuelle etappen i kjøretøytypens oppbygging og skal 

omfatte alle typegodkjenninger gitt i tidligere etapper. 

4.1.3.  Hver produsent som er involvert i en etappevis EU-typegodkjenningsprosess, er ansvarlig for typegodkjenningen og 

produksjonssamsvaret for alle systemer, komponenter eller separate tekniske enheter vedkommende har produsert eller 

tilføyd i den foregående etappen. Produsenten er ikke ansvarlig for elementer som er typegodkjent i tidligere etapper, 

unntatt i de tilfeller der vedkommende endrer relevante deler i en slik grad at den tidligere utstedte typegodkjenningen 

blir ugyldig. 

4.2. Framgangsmåter 

Godkjenningsmyndigheten skal 

4.2.1. kontrollere at alle EU-typegodkjenningsdokumenter og prøvingsrapporter som er utstedt i henhold til forordning (EU) 

nr. 167/2013 og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning som gjelder for 

typegodkjenning av kjøretøyer, omfatter den aktuelle kjøretøytypen på dens etappe i oppbyggingen og tilsvarer de 

fastsatte kravene, 

4.2.2. sikre at alle relevante data, idet det tas hensyn til etappen i kjøretøyets oppbygging, finnes i opplysningsmappen, 

4.2.3. ved henvisning til dokumentasjonen sikre at kjøretøyspesifikasjonen(e) og dataene i opplysningsmappen for kjøretøyet 

inngår i opplysningene i opplysningspakkene og/eller EU-typegodkjenningsdokumentene gitt i samsvar med forordning 

(EU) nr. 167/2013 eller delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, og når 

det gjelder et ferdigoppbygd kjøretøy, når en post i opplysningsmappen ikke inngår i noen av opplysningspakkene, 

kontrollere at den aktuelle delen eller egenskapen er i samsvar med opplysningene i opplysningsmappen, 

4.2.4. på et visst antall kjøretøyer av den typen det søkes om typegodkjenning for, foreta eller sørge for at det foretas kontroll 

av kjøretøyets deler og systemer for å sikre at kjøretøyet/kjøretøyene er oppbygd i samsvar med de relevante dataene i 

den godkjente opplysningspakken med hensyn til forordning (EU) nr. 167/2013 og delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, 

4.2.5. eventuelt foreta eller sørge for at det foretas nødvendig kontroll av monteringen av tekniske enheter. 
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4.3. Antallet kjøretøyer som skal kontrolleres i henhold til nr. 4.2.4, skal være tilstrekkelig til at det kan foretas en 

hensiktsmessig kontroll av de forskjellige kombinasjonene som skal EU-typegodkjennes, avhengig av etappen i 

kjøretøyets oppbygging og kriteriene angitt i nr. 2. 

5. Vilkår for virtuell prøving og krav som kan omfattes av virtuell prøving 

5.1. Mål og virkeområde 

I dette nr. 5 fastsettes relevante bestemmelser om virtuell prøving i samsvar med artikkel 27 nr. 6 i forordning (EU) 

nr. 167/2013. Det får ikke anvendelse på artikkel 27 nr. 3 annet ledd i nevnte forordning. 

5.2. Liste over krav som kan omfattes av virtuell prøving 

Tabell 1 

Liste over krav som kan omfattes av virtuell prøving 

Henvisning til 

delegert rettsakt 
Vedlegg nr. Krav Begrensninger/Merknader 

RVCR IX om en smalsporet traktor med velteramme montert foran 

førersetet fortsetter å rulle eller stopper å rulle dersom den 

velter til siden 

Avsnitt B4 

6. Vilkår for virtuell prøving 

6.1. Mønster for virtuell prøving 

Følgende skjema skal brukes som grunnstruktur for beskrivelse og utførelse av virtuell prøving: 

6.1.1. formål, 

6.1.2. strukturmodell, 

6.1.3. grensevilkår, 

6.1.4. belastningsantakelser, 

6.1.5. beregning, 

6.1.6. vurdering, 

6.1.7. dokumentasjon. 

6.2. Grunnprinsipper for datasimulering og beregning 

6.2.1.  Matematisk modell 

Den matematiske modellen skal leveres av produsenten. Den skal gjenspeile hvor kompleks kjøretøyets, systemets og 

komponentenes struktur er i forhold til kravene. De samme bestemmelsene får tilsvarende anvendelse på komponenter 

og separate tekniske enheter som prøves uavhengig av kjøretøyet. 

6.2.2.  Validering av den matematiske modellen 

Den matematiske modellen skal valideres sammenholdt med de faktiske prøvingsforholdene. Det skal utføres en fysisk 

prøving for å sammenligne resultatene som ble oppnådd ved bruk av den matematiske modellen, med resultatene fra en 

fysisk prøving. Det skal dokumenteres at prøvingsresultatene er sammenlignbare. Produsenten eller den tekniske 

instansen skal utarbeide en valideringsrapport og framlegge den for godkjenningsmyndigheten. Enhver endring av den 

matematiske modellen eller programvaren som vil kunne gjøre valideringsrapporten ugyldig, skal meddeles 

godkjenningsmyndigheten, som kan kreve at det utføres en ny validering. Flytskjemaet for valideringsprosessen er vist i 

nr. 7 figur 1.  
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6.2.3.  Dokumentasjon 

Data og hjelpeverktøy som har blitt brukt ved simulering og beregning, skal stilles til rådighet av produsenten og 

dokumenteres på egnet måte. 

6.2.4.  Verktøy og hjelp 

På anmodning fra den tekniske instansen skal produsenten stille til rådighet eller gi tilgang til nødvendig verktøy, 

herunder relevant programvare. 

6.2.5.  Videre skal produsenten gi den tekniske instansen relevant hjelp. 

6.2.6.  Det at en teknisk instans får tilgang og hjelp, fritar den ikke fra forpliktelser med hensyn til personellets kompetanse, 

betaling av lisensrettigheter og behandling av fortrolige opplysninger. 

7. Valideringsprosess for virtuell prøving 

Figur 1 

Flytskjema for valideringsprosessen for virtuell prøving 

 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Bestemmelser om produksjonssamsvar 

1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med 

1.1. «kvalitetsstyringssystem» en rekke elementer som er knyttet til hverandre eller påvirker hverandre gjensidig, og som 

organisasjoner bruker til å styre og kontrollere hvordan kvalitetspolitikk gjennomføres og kvalitetsmål oppnås, 

1.2. «revisjon» en prosess for innsamling av dokumentasjon som brukes til å evaluere hvor godt revisjonskriteriene er 

blitt anvendt; den bør være objektiv, upartisk og uavhengig, og revisjonsprosessen bør være systematisk og 

dokumentert, 

1.3. «korrigerende tiltak» en problemløsende prosess der det treffes etterfølgende tiltak for å fjerne årsakene til 

manglende samsvar eller uønskede situasjoner, og som er utformet for å hindre at de oppstår igjen. 

2. Formål 

2.1. Framgangsmåten for produksjonssamsvar har som mål å sikre at alle kjøretøyer, systemer, komponenter, separate 

tekniske enheter, deler og utstyr som produseres, er i samsvar med spesifikasjonen og oppfyller kravene til ytelse og 

merking for den godkjente typen. 

2.2. Framgangsmåtene omfatter alltid en vurdering av kvalitetsstyringssystemene, som kalles «innledende vurdering», 

og som er beskrevet i nr. 3, samt verifisering og produksjonsrelaterte kontroller, som kalles «tiltak for 

produktsamsvar», og som er beskrevet i nr. 4. 

3. Innledende vurdering 

3.1. Før godkjenningsmyndigheten gir typegodkjenning, skal den kontrollere at produsenten har etablert tilfredsstillende 

ordninger og framgangsmåter som sikrer effektiv kontroll med at alle kjøretøyer, systemer, komponenter og separate 

tekniske enheter når de er i produksjon, er i samsvar med den godkjente typen. 

3.2. Retningslinjene for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring fastsatt i EN ISO 19011:2011-

standarden, får anvendelse for den innledende vurderingen. 

3.3. Kontroll med at kravet nevnt i nr. 3.1 oppfylles, skal utføres av myndigheten som gir typegodkjenning. 

Godkjenningsmyndigheten skal godkjenne den innledende vurderingen og tiltakene for produktsamsvar i nr. 4, idet 

det ved behov tas hensyn til en av ordningene beskrevet i nr. 3.3.1-3.3.3, eller en kombinasjon av disse ordningene i 

sin helhet eller delvis. 

3.3.1.  Den innledende vurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produktsamsvar skal utføres av den godkjennings-

myndigheten som gir godkjenningen, eller av et utpekt organ på vegne av godkjenningsmyndigheten. 

3.3.1.1.  Ved vurdering av omfanget av den innledende vurderingen kan godkjenningsmyndigheten ta hensyn til tilgjengelige 

opplysninger om 

3.3.1.1.1. produsentens sertifisering som beskrevet i nr. 3.3.3, dersom vedkommende ikke er kvalifisert eller anerkjent i 

henhold til nevnte nummer, 

3.3.1.1.2. ved typegodkjenning av komponenter eller separate tekniske enheter, vurdering av kvalitetssikringssystemer foretatt 

av kjøretøyprodusenten(e) hos produsenten av komponenter eller de tekniske enhetene, i samsvar med én eller flere 

av industrisektorens spesifikasjoner som oppfyller kravene i harmonisert standard EN ISO 9001:2008. 

3.3.2.  Den innledende vurderingen og/eller kontrollen av tiltakene for produktsamsvar kan også foretas av godkjennings-

myndigheten i en annen medlemsstat eller det organet som er utpekt til dette formålet av godkjenningsmyndigheten.  
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3.3.2.1.  I dette tilfelle skal godkjenningsmyndigheten i den andre medlemsstaten utarbeide en samsvarserklæring med 

angivelse av hvilke områder og produksjonsanlegg den har vurdert som relevante for kjøretøyene, systemene, 

komponentene eller de separate tekniske enhetene som skal typegodkjennes. 

3.3.2.2.  Når godkjenningsmyndigheten i en annen medlemsstat mottar en anmodning om en samsvarserklæring fra 

godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat som gir typegodkjenning, skal den umiddelbart oversende 

samsvarserklæringen eller opplyse at den ikke kan utarbeide en slik erklæring. 

3.3.2.3.  Samsvarserklæringen skal minst inneholde følgende: 

3.3.2.3.1. konsern eller selskap (f.eks. XYZ bil), 

3.3.2.3.2. del av organisasjon (f.eks. europeisk avdeling), 

3.3.2.3.3. produksjonsanlegg/fabrikker (f.eks. motorfabrikk 1 (Det forente kongerike) — kjøretøyfabrikk 2 (Tyskland)), 

3.3.2.3.4. kjøretøy-/komponentutvalg (f.eks. alle modeller i gruppe T1), 

3.3.2.3.5. områder som er vurdert (f.eks. motormontering, forming og montering av karosseri, kjøretøymontering), 

3.3.2.3.6. dokumenter som er undersøkt (f.eks. selskapets og fabrikkens kvalitetshåndbok og -prosedyrer), 

3.3.2.3.7. dato for vurderingen (f.eks. revisjon utført fra 18.-30.05.2013), 

3.3.2.3.8. planlagt inspeksjonsbesøk (f.eks. oktober 2014). 

3.3.3.  Godkjenningsmyndigheten skal også anse kravene til den innledende vurderingen i nr. 3.3 som oppfylt dersom 

produsenten har en egnet sertifisering i henhold til harmonisert standard EN ISO 9001:2008 eller en tilsvarende 

harmonisert standard. Produsenten skal framlegge opplysninger om sertifiseringen og forplikte seg til å underrette 

godkjenningsmyndigheten om enhver endring av dens gyldighet eller virkeområde. 

3.4. Med hensyn til typegodkjenning av kjøretøyer er det ikke nødvendig å gjenta de innledende vurderingene som er 

foretatt for godkjenningen av kjøretøyets systemer, komponenter og separate tekniske enheter, men de skal 

kompletteres av en vurdering som dekker produksjonsstedene og virksomheten i forbindelse med monteringen av 

hele kjøretøyet, og som ikke er dekket av de tidligere vurderingene. 

4. Tiltak for produktsamsvar 

4.1. Alle kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som er godkjent i henhold til forordning (EU) 

nr. 167/2013 og de delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, i henhold 

til et UN-ECE-reglement vedlagt revidert overenskomst av 1958 eller i henhold til en fullstendig prøvingsrapport 

utstedt på grunnlag av OECD-regelverket oppført i vedlegg II til denne forordning, skal produseres i samsvar med 

den godkjente typen ved å oppfylle kravene i dette vedlegg, forordning (EU) nr. 167/2013 og de delegerte rettsakter 

og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, samt relevant(e) UN-ECE-reglement(er) og 

OECD-regelverk. 

4.2. Før godkjenningsmyndigheten i en medlemsstat gir en typegodkjenning i henhold til forordning (EU) nr. 167/2013 

og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, et UN-ECE-reglement 

vedlagt reviderte overenskomst av 1958 eller et OECD-regelverk, skal den kontrollere at det finnes hensiktsmessige 

ordninger og dokumenterte kontrollplaner, som skal fastsettes i samarbeid med produsenten for hver 

typegodkjenning, der det med bestemte mellomrom foretas nødvendige prøvinger eller tilhørende kontroller for å 

bekrefte at det fortsatt er samsvar med den godkjente typen, herunder eventuelt prøvinger angitt i forordning (EU) 

nr. 167/2013, UN-ECE-reglementet og OECD-regelverket. 

4.3. Innehaveren av typegodkjenningen skal særlig 

4.3.1. sikre at det foreligger og anvendes framgangsmåter for effektivt å kontrollere at produktene (kjøretøyene, 

systemene, komponentene eller de separate tekniske enhetene) er i samsvar med den godkjente typen,  
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4.3.2. ha tilgang til det prøvingsutstyr eller annet egnet utstyr som er nødvendig for å kontrollere samsvar med hver 

godkjent type, 

4.3.3. sikre at prøvings- eller kontrollresultatene registreres, og at de vedlagte dokumentene er tilgjengelige i et tidsrom på 

inntil ti år som fastsettes etter avtale med godkjenningsmyndigheten, 

4.3.4. analysere resultatene fra hver prøvings- eller kontrolltype for å kontrollere og sikre stabilitet i produktegenskapene 

innenfor normale toleranser for industriell produksjon, 

4.3.5. sikre at det, for hver produkttype minst utføres de kontrollene og prøvingene som er fastsatt i forordning (EU) 

nr. 167/2013 og de delegerte rettsaktene og gjennomføringsrettsaktene vedtatt i henhold til denne forordning, og de 

som er angitt i det relevante UN-ECE-reglement eller OECD-regelverk, 

4.3.6. sikre at alle prøveeksemplarer eller prøvestykker som tyder på manglende samsvar med den aktuelle prøvingstypen, 

fører til ny prøvetaking og ny prøving. Alle nødvendige tiltak skal treffes for å gjenopprette produksjonsprosessen 

for å sikre samsvar med den godkjente typen, 

4.3.7. dersom det er snakk om typegodkjenning av kjøretøyer, sørge for at kontrollene nevnt i nr. 4.3.5 minst omfatter 

kontroll av korrekte byggespesifikasjoner med tanke på godkjenningen og de opplysningene som kreves for 

samsvarssertifikater. 

4.4. Når det gjelder trinnvis, blandet og etappevis typegodkjenning, kan godkjenningsmyndigheten som gir typegod-

kjenning av hele kjøretøyer, be om særlige opplysninger vedrørende overholdelse av kravene til produksjonssamsvar 

angitt i dette vedlegg, fra enhver godkjenningsmyndighet som har gitt typegodkjenning til ethvert relevant system, 

enhver relevant komponent eller enhver relevant separat teknisk enhet. 

4.5. Dersom godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning av hele kjøretøyer, ikke er tilfreds med de rapporterte 

opplysningene nevnt i nr. 4.4 og har meddelt dette skriftlig til den aktuelle produsenten og godkjennings-

myndigheten som gir typegodkjenning av systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten, skal 

godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning av hele kjøretøyer, kreve at det skal foretas ytterligere revisjon 

og kontroll av produksjonssamsvar på produsentens fabrikk, av disse systemene, komponentene eller separate 

tekniske enhetene, og resultatene skal umiddelbart gjøres tilgjengelig for den aktuelle godkjenningsmyndigheten. 

4.6. Dersom nr. 4.4 og 4.5 får anvendelse, og de ytterligere resultatene av revisjon og kontroll etter godkjennings-

myndigheten som gir typegodkjenning av hele kjøretøyer sin mening anses ikke å være tilfredsstillende, skal 

produsenten sikre at produksjonssamsvar gjenopprettes så snart som mulig ved korrigerende tiltak som er 

tilfredsstillende for godkjenningsmyndigheten som gir typegodkjenning av hele kjøretøyer og godkjennings-

myndigheten som gir typegodkjenning av systemet, komponenten eller den separate tekniske enheten. 

5. Løpende kontroll 

5.1. Den myndighet som har gitt typegodkjenning, kan når som helst ved hjelp av periodiske revisjoner kontrollere 

metodene som brukes til kontroll av produksjonssamsvar ved hver produksjonsenhet. Produsenten skal for dette 

formål gi adgang til stedene der produksjon, inspeksjon, prøving, lagring og distribusjon finner sted, og gi alle 

nødvendige opplysninger med hensyn til dokumentasjon og register for kvalitetsstyringssystemet. 

5.1.1.  Den normale metoden for slike periodiske revisjoner skal bestå i å overvåke at framgangsmåtene fastsatt i nr. 3 og  

4 i dette vedlegg (innledende vurdering og tiltak for produktsamsvar), blir kontinuerlig fulgt. 

5.1.1.1.  Tilsyn som utføres av de tekniske instansene (kvalifisert eller anerkjent i henhold til nr. 3.3.3), skal anses å oppfylle 

kravene i nr. 5.1.1 med hensyn til de framgangsmåtene som er fastsatt ved den innledende vurderingen. 

5.1.1.2.  Den normale hyppigheten for disse kontrollene fra godkjenningsmyndigheten (unntatt dem som er nevnt i 

nr. 5.1.1.1) skal være tilstrekkelig til å sikre at de relevante kontrollene av produksjonssamsvar utført i henhold til 

nr. 3 og 4, vurderes over et tidsrom som er tilpasset den tilliten som godkjenningsmyndigheten har til innehaveren 

av typegodkjenningen. 
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5.2. Ved hver inspeksjon skal prøvings- og kontrollrapportene og produksjonsoversiktene gjøres tilgjengelige for 

inspektøren, særlig fra prøvingene og kontrollene som kreves i nr. 4.2. 

5.3. Inspektøren kan velge ut stikkprøver til prøving i produsentens laboratorium eller i den tekniske instansens anlegg; i 

så fall skal det bare foretas fysiske prøvinger. Det minste antall prøveeksemplarer kan fastsettes ut fra resultatene av 

produsentens egen kontroll. 

5.4. Dersom kontrollnivået synes utilfredsstillende, eller når det synes nødvendig å kontrollere om prøvingene foretatt i 

henhold til nr. 5.2 er gyldige, skal inspektøren velge ut prøveeksemplarer som skal sendes til den tekniske instansen 

for fysisk prøving i samsvar med kravene angitt i nr. 4 og i forordning (EU) nr. 167/2013, delegerte rettsakter og 

gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, relevant UN-ECE-reglement eller OECD-

regelverk. 

5.5. Dersom det under en inspeksjon eller gjennomgåelse av overvåkingen konstateres utilfredsstillende resultater, skal 

godkjenningsmyndigheten sikre at alle nødvendige tiltak treffes for å gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som 

mulig. 

5.6. Dersom forordning (EU) nr. 167/2013 krever samsvar med UN-ECE-reglementer eller tillater bruk av fullstendige 

prøvingsrapporter utstedt på grunnlag av det standardiserte OECD-regelverk som et alternativ til kravene angitt i 

delegerte rettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, kan produsenten velge å anvende bestemmelsene i dette 

vedlegg som et alternativ til oppfyllelse av kravene til produksjonssamsvar i respektive UN-ECE-reglement eller 

OECD-regelverk. Dersom nr. 4.5 eller nr. 4.6 får anvendelse, skal imidlertid alle separate krav til produksjons-

samsvar i UN-ECE-reglementene eller OECD-regelverket oppfylles på en måte som godkjenningsmyndigheten kan 

godta, fram til den beslutter at produksjonssamsvar er gjenopprettet. 

 _____  
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VEDLEGG V 

Krav om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold 

LISTE OVER TILLEGG 

Tillegg nr. Tilleggets tittel Side 

1 Tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 26 

2 Opplysninger som gjør det mulig å utvikle allmenne diagnoseverktøyer 28 

1. Definisjon 

I dette vedlegg menes med «tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer» 

at alle opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold som er nødvendige for inspeksjon, 

diagnostisering, vedlikehold eller reparasjon av kjøretøyet, er tilgjengelig. 

2. Oppfyllelse av kravene til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer i 

framgangsmåten for typegodkjenning 

2.1. Produsenten skal sikre oppfyllelse av de tekniske kravene i dette vedlegg med hensyn til tilgang til opplysninger om 

OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

2.2. Godkjenningsmyndighetene skal ikke gi typegodkjenning før produsenten har levert en attest om tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

2.3. Attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer skal tjene som 

dokumentasjon på samsvar med kapittel XV i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2.4. Attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer skal utarbeides i 

samsvar med malen nevnt i artikkel 53 nr. 8 tredje ledd i forordning (EU) nr. 167/2013. 

3. Avgifter for tilgang 

I tillegg til tidsbasert tilgang i henhold til artikkel 55 i forordning (EU) nr. 167/2013, kan produsentene tilby 

transaksjonsbasert tilgang, som belastes med avgifter per transaksjon, og ikke på grunnlag av det tidsrommet det gis 

tilgang for. Dersom produsentene tilbyr både tidsbasert og transaksjonsbasert tilgang, skal uavhengige reparatører velge 

det tilgangssystemet de foretrekker, enten tidsbasert eller transaksjonsbasert tilgang. 

4. Reservedeler, diagnoseverktøy og prøvingsutstyr 

4.1. I forbindelse med artikkel 53 nr. 6 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal produsenten gjøre følgende opplysninger 

tilgjengelig for berørte parter på grunnlag av individuelle ordninger som prinsippet i artikkel 55 i forordning (EU) 

nr. 167/2013 får anvendelse på, og oppgi kontaktopplysninger på sitt nettsted: 

4.1.1. relevante opplysninger som gjør det mulig å utvikle reservedeler som er nødvendige for at OBD-systemet skal kunne 

fungere på en korrekt måte, 

4.1.2. opplysninger som gjør det mulig å utvikle allmenne diagnoseverktøyer som oppført i tillegg 2. 

4.2. Med hensyn til nr. 4.1.1, skal utviklingen av reservedeler ikke begrenses av 

4.2.1. mangel på relevante opplysninger, 
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4.2.2. de tekniske kravene som gjelder strategier for feilindikering, dersom OBD-systemets terskelverdier er overskredet, eller 

dersom OBD-systemet ikke kan oppfylle de grunnleggende kravene til overvåking i denne forordning, 

4.2.3. spesifikke endringer når det gjelder håndtering av opplysninger fra OBD-systemet, slik at kjøretøyer som bruker 

flytende eller gassformig drivstoff kan behandles separat, 

4.2.4. typegodkjenning av kjøretøyer som bruker gassformig drivstoff som har et begrenset antall mindre mangler. 

4.3. Med hensyn til nr. 4.1.2 skal ODX-filene være tilgjengelige for uavhengige aktører via produsentens nettsted, dersom 

produsenten bruker diagnoseverktøy eller prøvingsutstyr i samsvar med ISO 22900-2:2009 om Modular Vehicle 

Communication Interface (MVCI) og ISO 22901-2:2011 om Open Diagnostic Data Exchange (ODX) i sine 

franchisenettverk. 

5. Etappevis typegodkjenning 

5.1. Ved etappevis typegodkjenning skal sluttprodusenten, som definert i artikkel 20 i forordning (EU) nr. 167/2013, være 

ansvarlig for å gi tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer når det 

gjelder produsentens egen eller egne produksjonsetapper, samt forbindelsen til den eller de tidligere etappene. 

5.2. I tillegg skal sluttprodusenten gi uavhengige aktører følgende opplysninger på sitt nettsted: 

5.2.1. adressen til nettstedet til den eller de produsentene som er ansvarlige for den eller de tidligere etappene, 

5.2.2. navn og adresse til alle produsentene som er ansvarlige for den eller de tidligere etappene, 

5.2.3. typegodkjenningsnummeret eller -numrene til den eller de tidligere etappene, 

5.2.4. motornummeret. 

5.3. Produsentene som er ansvarlige for én eller flere bestemte etapper av typegodkjenningen, skal være ansvarlige for via 

sine nettsteder å gi tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyet for den 

eller de etappene av typegodkjenningen de er ansvarlige for, samt forbindelsen til tidligere etapper. 

5.4. Den produsenten som er ansvarlig for en eller flere bestemte etapper av typegodkjenningen, skal gi følgende 

opplysninger til den produsenten som er ansvarlig for neste etappe: 

5.4.1. samsvarssertifikatet for den eller de etappene vedkommende er ansvarlig for, 

5.4.2. attest om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, herunder attestens 

tillegg, 

5.4.3. typegodkjenningsnummeret som tilhører den eller de etappene vedkommende er ansvarlig for, 

5.4.4. dokumentene nevnt i nr. 5.4.1, 5.4.2 og 5.4.3 som fastsatt av den eller de produsentene som har deltatt i den eller de 

tidligere etappene. 

5.5. Hver produsent skal bemyndige den produsenten som er ansvarlig for neste etappe, til å sende dokumentene til de 

produsentene som er ansvarlige for etterfølgende etapper og den siste etappen. 

5.6. Dessuten skal den produsenten som er ansvarlig for én eller flere bestemte etapper av typegodkjenningen på 

avtalemessig grunnlag  
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5.6.1. gi den produsenten som er ansvarlig for neste etappe, tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og 

vedlikehold av kjøretøyer samt grensesnittsopplysninger som tilhører den eller de bestemte etappene som 

vedkommende er ansvarlig for, 

5.6.2. på anmodning fra den produsenten som er ansvarlig for en etterfølgende etappe av typegodkjenningen, gi tilgang til 

opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer samt grensesnittsopplysninger som 

tilhører den eller de bestemte etappene som vedkommende er ansvarlig for. 

5.7. En produsent, herunder en sluttprodusent, kan kreve avgifter i samsvar med artikkel 55 i forordning (EU) nr. 167/2013 

bare for den eller de bestemte etappene som vedkommende er ansvarlig for. 

5.8. En produsent, herunder en sluttprodusent, skal ikke kreve avgifter for å gi opplysninger om adressen til nettstedet eller 

kontaktopplysninger for noen annen produsent. 

6. Produsenter av kjøretøyer i små serier 

6.1. Produsentene skal gi rask og enkel tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold og på en slik måte at det sikres 

likebehandling i forhold til autoriserte forhandlere og reparatører i samsvar med artikkel 53 nr. 13 i forordning (EU) 

nr. 167/2013, dersom deres årlige produksjon på verdensbasis av en kjøretøytype som omfattes av nevnte forordning, er 

mindre enn 

a) for gruppe T: 200 kjøretøyer, 

b) for gruppe C: 80 kjøretøyer, 

c) for gruppe R: 400 kjøretøyer, 

d) for gruppe S: 200 kjøretøyer. 

For en type systemer, komponenter eller separate tekniske enheter som omfattes av nevnte forordning, er det relevante 

antallet i henhold til denne bestemmelse 250 enheter. 

6.2. Kjøretøyer, systemer, komponenter og separate tekniske enheter som omfattes av nr. 1, skal oppføres på produsentens 

nettsted for opplysninger om reparasjon og vedlikehold. 

6.3. Godkjenningsmyndigheten skal underrette Kommisjonen om alle typegodkjenninger som er gitt til produsenter av 

kjøretøyer i små serier. 

7. Overholdelse av forpliktelser med hensyn til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer 

7.1. En godkjenningsmyndighet kan til enhver tid, på eget initiativ, på grunnlag av en klage eller på grunnlag av en 

vurdering som er foretatt av en teknisk instans, kontrollere at produsenten overholder sine forpliktelser i henhold til 

forordning (EU) nr. 167/2013, denne forordning og vilkårene i attesten om tilgang til opplysninger om OBD-systemet 

og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

7.2. Dersom en godkjenningsmyndighet konstaterer at en produsent ikke har overholdt sine forpliktelser med hensyn til 

tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, skal den godkjennings-

myndigheten som har gitt den relevante typegodkjenningen, treffe egnede tiltak for å bøte på situasjonen. 

7.3. Slike tiltak kan omfatte tilbakekalling eller oppheving av typegodkjenning, bøter eller andre tiltak som er vedtatt i 

samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013. 

7.4. Dersom en uavhengig aktør eller en bransjeorganisasjon som representerer uavhengige aktører, inngir en klage til 

godkjenningsmyndigheten, skal godkjenningsmyndigheten gjennomføre en revisjon for å kontrollere om produsenten 

oppfyller forpliktelsene med hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer. 
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7.5. Når godkjenningsmyndigheten foretar denne revisjonen, kan den anmode en teknisk instans eller enhver annen 

uavhengig sakkyndig om å kontrollere om disse forpliktelsene er overholdt. 

7.6. Dersom opplysningene om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer ikke er tilgjengelig når 

søknaden om typegodkjenning leveres, skal produsenten framlegge disse opplysningene innen seks måneder etter den 

datoen typegodkjenning ble gitt. 

7.7. Dersom et kjøretøy bringes i omsetning mer enn seks måneder etter typegodkjenning, skal opplysningene framlegges på 

den datoen kjøretøyet bringes i omsetning. 

7.8. Godkjenningsmyndigheten kan på grunnlag av en utfylt attest om tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, anta at produsenten har iverksatt tilfredsstillende ordninger og framgangsmåter 

med hensyn til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, forutsatt at 

det ikke er mottatt noen klage, og at produsenten framlegger attesten innen den fristen som er angitt i nr. 7.7. 

7.9. Dersom samsvarsattesten ikke er lagt fram innen nevnte frist, skal godkjenningsmyndigheten treffe egnede tiltak for å 

sikre samsvar. 

8. Opplysningskrav i forbindelse med uavhengige aktørers tilgang til ikke-sikre deler av kjøretøyet 

8.1. For tilgang til andre opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer enn dem som 

omhandler sikre deler av kjøretøyet, skal kravene til registrering for en uavhengig aktørs bruk av produsentens nettsted, 

bare omfatte de opplysningene som er nødvendige for å bekrefte hvordan betalingen for opplysninger skal 

gjennomføres. 

9. Opplysningskrav i forbindelse med uavhengige aktørers tilgang til sikre deler av kjøretøyet 

9.1. For tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som gjelder tilgang til 

sikre deler av kjøretøyet, skal den uavhengige aktøren godkjennes og autoriseres for dette formål på grunnlag av 

dokumentasjon som viser at vedkommende utøver lovlig virksomhet, og ikke har vært straffet for noen relevant 

kriminell handling. 

9.2. Uavhengige aktører skal gis tilgang til kjøretøyets sikkerhetsegenskaper som brukes av autoriserte forhandlere og 

verksteder, under beskyttelse av sikkerhetsteknologi vedrørende utveksling av data for å sikre fortrolighet, integritet og 

vern mot gjengivelse. 

9.3. Forumet for tilgang til opplysninger om kjøretøyer fastsatt ved artikkel 56 i forordning (EU) nr. 167/2013, skal angi de 

aktuelle parametrene for å oppfylle disse kravene. 

9.4. For opplysninger om tilgang til sikre deler av kjøretøyet, skal den uavhengige aktøren framlegge en attest i samsvar med 

ISO 20828:2006 for å identifisere seg selv og den organisasjonen vedkommende tilhører. Produsenten skal svare med 

sin egen attest i samsvar med ISO 20828:2006 for å bekrefte overfor den uavhengige aktøren at vedkommende får 

tilgang til et lovlig nettsted som tilhører den aktuelle produsenten. Begge parter skal føre en logg over alle slike 

transaksjoner med angivelse av kjøretøyene og hvilke endringer som er foretatt på dem i henhold til denne 

bestemmelsen. 

 _____  
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Tillegg 1 

Tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

1. Innledning 

1.1. I dette tillegg fastsettes tekniske krav til tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer. 

2. Krav 

2.1. Produsenten skal gi opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer ved å bruke bare åpen tekst og 

grafikkformater eller formater som kan leses og skrives ut bare ved hjelp av standard programvaretillegg som er fritt 

tilgjengelig og enkelt å installere og som kan brukes i operativsystemer som er i vanlig bruk. 

2.1.1.  Opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer som er tilgjengelige på nettsteder, skal 

følge den felles standarden nevnt i artikkel 53 nr. 2 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2.1.2.  Når det er mulig, skal nøkkelordene i metadata være i samsvar med ISO 15031-2:2010. Slike opplysninger skal alltid 

være tilgjengelige, bortsett fra når nettstedet skal vedlikeholdes. 

2.1.3.  Personer som ønsker å kopiere eller gjengi opplysningene, skal gjøre dette etter direkte avtale med den aktuelle 

produsenten. 

2.1.4.  Det skal også være mulig å få tilgang til opplysninger om opplæringsmateriale, som kan presenteres gjennom andre 

medier enn på nettsteder. 

2.2. Informasjon om alle deler av kjøretøyet, slik det identifiseres ved kjøretøyets modell- og serienummer eller understells-

nummer (VIN) og eventuelle ytterligere kriterier, for eksempel akselavstand, motorytelse, tilbehør eller ekstrautstyr, 

som er montert av kjøretøyprodusenten og kan skiftes ut med reservedeler som kjøretøyprodusenten tilbyr sine 

autoriserte reparatører eller forhandlere eller tredjemann ved henvisning til originaldelenes nummer, skal gjøres 

tilgjengelig i en database som uavhengige aktører har lett tilgang til. 

2.3. Denne databasen eller det alternative tilgjengelige formatet skal bestå av kjøretøyets understellsnummer, originaldelenes 

nummer, originaldelenes navn, gyldighetsopplysninger (gyldig fra- og gyldig til-dato), monteringsopplysninger og 

eventuelt konstruksjonsegenskaper. 

2.4. Opplysningene i databasen eller som er tilgjengelig i et annet tilgjengelig format, skal ajourføres jevnlig. Ajour-

føringene skal særlig omfatte alle endringer av enkeltkjøretøyer etter at de er produsert, dersom disse opplysningene er 

tilgjengelige for autoriserte forhandlere. 

2.5. Omprogrammering av styreenheter, for eksempel for rekalibrering etter en reparasjon eller opplasting av programvare 

til en erstatnings-ECU eller omkoding eller reinitialisering av reservedeler eller -komponenter, skal skje ved hjelp av 

allment tilgjengelig maskinvare. 

2.5.1.  Omprogrammering skal utføres i samsvar med enten ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210 senest fra og med 

1.1.2018, 

denne dato er satt til 1.1.2020 

— for produsenter av kjøretøyer i gruppe R og S, 

— for produsenter av kjøretøyer i gruppe T og C hvis produksjon er lavere enn grenseverdiene fastsatt i nr. 6.1 i dette 

vedlegg, 



Nr. 57/768 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

— for produsenter av systemer, komponenter eller separate tekniske enheter hvis produksjon er lavere enn 

grenseverdiene fastsatt i nr. 6.1 i dette vedlegg. 

2.5.2.  Ethernet, seriekabel eller LAN-grensesnitt og andre medier som CD, DVD eller lagringsinnretninger med halvledere for 

informasjonsunderholdningssystemer (f.eks. navigasjonssystemer, telefon) kan også brukes, men på det vilkåret at ingen 

egen kommunikasjonsprogramvare (f.eks. drivere eller programtillegg) og maskinvare er påkrevd. For å validere 

kompatibiliteten mellom det produsentspesifikke programmet og grensesnittene for kjøretøykommunikasjon (VCI), som 

er i samsvar med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210, skal produsenten tilby enten en validering av uavhengig 

utviklede grensesnitt eller de opplysninger og utlån av eventuelt særskilt maskinvare som kreves for at en 

grensesnittprodusent selv skal kunne gjøre en slik validering. Vilkårene i artikkel 55 i forordning (EU) nr. 167/2013 får 

anvendelse på avgifter for slik validering eller for opplysninger og maskinvare. 

2.5.3.  Inntil en kjøretøyprodusent har gjennomført disse standardene, skal han gi tilgang til fortrolige opplysninger (f.eks. 

protokollopplysninger, behandlingsmetode, identitetskoding) om hvordan en styreenhet omprogrammeres. 

2.5.4.  For å sikre kommunikasjonen i kjøretøyet og kommunikasjonen mellom elektroniske styreenheter og diagnoseverktøyer 

gjelder følgende standarder: SAE J1939, ISO 11783, ISO 14229 eller ISO 27145. ISO 27145 skal anvendes i 

kombinasjon med enten ISO 15765-4 eller ISO 13400. 

2.5.5.  Dersom en produsent anbefaler at en type traktor skal kombineres med en type kjøretøy i gruppe R eller S eller motsatt, 

skal den gi uavhengige aktører tilgang til opplysninger om OBD-systemet og om reparasjon og vedlikehold av 

kjøretøyer knyttet til de to kjøretøyenes driftskompatibilitet. Disse opplysningene kan også legges ut på et nettsted som 

er opprettet av flere produsenter eller produsentkonsortier i fellesskap dersom nettstedet oppfyller bestemmelsene i 

denne forordning, i samsvar med betraktning 23 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

2.6. Produsentene skal på sine nettsteder med reparasjonsopplysninger angi typegodkjenningsnummer etter modell. 

2.7. Produsentene skal fastsette rimelige og forsvarlige avgifter for tilgang per time, per dag, per måned, per år og per 

transaksjon til sine nettsteder med reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger. 

 _____  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/769 

 

Tillegg 2 

Opplysninger som gjør det mulig å utvikle allmenne diagnoseverktøyer 

1. Opplysninger som er nødvendige for å produsere diagnoseverktøyer 

For å gjøre det mulig å utvikle allmenne diagnoseverktøyer for reparatører av flere merker, skal kjøretøyprodusentene 

stille til rådighet de opplysningene som er nevnt i nr. 1.1, 1.2 og 1.3, på sine nettsteder for reparasjonsopplysninger. Disse 

opplysningene skal omfatte alle funksjoner hos diagnoseverktøy og alle lenker til reparasjonsopplysninger og instrukser 

om feilsøking. Det kan eventuelt kreves en passende avgift for tilgang til disse opplysningene. 

1.1. Opplysninger om kommunikasjonsprotokoll 

Følgende opplysninger skal leveres og indekseres etter kjøretøyets merke, modell og variant eller andre egnede 

definisjoner som f.eks. kjøretøyets understellsnummer eller identifikasjon av kjøretøy eller system: 

a) alle tilleggsopplysninger om kommunikasjonsprotokollen som er nødvendig for å gi en fullstendig diagnose utover de 

standardene som er angitt i nr. 4.7.3 i vedlegg 9B til UN-ECE-reglement nr. 49, herunder alle tilleggsopplysninger om 

maskin- eller programvareprotokoll, parameteridentifikasjon, overføringsfunksjoner, krav til opprettholdt drift eller 

feilvilkår, 

b) detaljerte opplysninger om hvordan feilkoder som ikke er i samsvar med standardene beskrevet i nr. 4.7.3 i vedlegg 

9B til UN-ECE-reglement nr. 49, skal innhentes og tolkes, 

c) en liste over alle tilgjengelige driftsdataparametrer, herunder opplysninger om kalibrering og tilgang, 

d) en liste over tilgjengelige funksjonsprøvinger, herunder aktivering av innretning eller kontroll, samt midler til å 

anvende dem, 

e) detaljerte opplysninger om hvordan opplysninger innhentes om alle komponenter og status, tidsstempler, hvilende 

diagnosefeilkoder og øyeblikksbilder, 

f) tilbakestilling av parametrer for tilpasset læring, koding av varianter og innstilling av reservedeler og kunde-

innstillinger, 

g) identifikasjon og variantkoding av elektronisk styreenhet (ECU), 

h) detaljerte opplysninger om tilbakestilling av serviceindikatorer, 

i) plassering av uttak for diagnoseverktøy og detaljerte opplysninger om denne, 

j) identifikasjon av motorkode. 

1.2. Prøving og diagnostisering av OBD-overvåkede komponenter 

Følgende opplysninger skal framlegges: 

a) en beskrivelse av prøvingene for å bekrefte deres funksjon på komponent- eller kabelnivå, 

b) prøvingsmetode, herunder prøvingsparametrer og opplysninger om komponenter, 

c) detaljerte opplysninger om tilkopling, herunder minste og største inngangs- og utgangsverdier, samt kjøre- og 

belastningsverdier, 

d) verdier som forventes under bestemte kjøreforhold, herunder tomgang, 

e) elektriske verdier for komponenten i statisk og dynamisk tilstand, 
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f) verdier for funksjonsfeil for hvert av tilfellene nevnt ovenfor, 

g) sekvenser for diagnostisering av funksjonsfeil, herunder feiltrær og styrt eliminering av diagnoser. 

1.3. Data som er nødvendig for å utføre reparasjoner 

Følgende opplysninger skal framlegges: 

a) initialisering av en elektronisk styreenhet og komponent (ved montering av reservedeler), 

b) initialisering av nye elektroniske styreenheter eller erstatningsenheter, eventuelt ved anvendelse av omprogram-

meringsteknikker av «pass-through»-typen. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

Krav som gjelder veltevern (dynamisk prøving) 

A. ALMINNELIG BESTEMMELSE 

1. Unionskravene som gjelder veltevern (dynamisk prøving), er fastsatt i bokstav B. 

B. KRAV SOM GJELDER VELTEVERN (DYNAMISK PRØVING)(1) 

1. Definisjoner 

1.1. [ikke relevant] 

1.2. Veltevern 

Med «veltevern» (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som hovedformål å unngå 

eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter under normal bruk. 

Veltevernet kjennetegnes ved at det danner en frisone stor nok til å beskytte føreren når vedkommende sitter enten 

innenfor det området som avgrenses av veltevernet, eller innenfor det rommet som avgrenses av en rekke rette 

linjer fra veltevernets ytterkanter til alle deler av traktoren som kan komme i kontakt med flatt underlag, og som 

kan bære traktoren i denne stillingen dersom traktoren velter. 

1.3. Sporvidde 

1.3.1.  Innledende definisjon: hjulets midtplan 

Hjulets midtplan ligger midt mellom de to planene for felgenes omkrets i deres ytterkant. 

1.3.2.  Definisjon av sporvidde 

Vertikalplanet gjennom hjulakselen gjennomskjærer hjulakselens midtplan langs en rett linje som møter 

støtteflaten i ett punkt. Dersom A og B er de to punktene som derved er definert for hjulene på samme aksel på 

traktoren, er sporvidden avstanden mellom punkt A og B. Sporvidden kan defineres på denne måten for både for- 

og bakhjul. Når det gjelder tvillinghjul, er sporvidden avstanden mellom begge hjulparenes midtplan. 

For traktorer med belter er sporvidden avstanden mellom beltenes midtplan. 

1.3.3.  Tilleggsdefinisjon: traktorens midtplan 

Ytterpunktene for punkt A og B på traktorens bakaksel gir den største mulige verdien for sporvidden. 

Vertikalplanet som danner en rett vinkel på linjen AB i dennes midtpunkt, er traktorens midtplan. 

1.4. Akselavstand 

Avstanden mellom de vertikalplan som går gjennom de to linjene AB som definert ovenfor, én for forhjulene og én 

for bakhjulene. 

1.5. Bestemmelse av setets indekspunkt, setets plassering og innstilling ved prøving 

1.5.1.  Setets indekspunkt (SIP)(2) 

Setets indekspunkt skal bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995.  
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1.5.2.  Setets plassering og innstilling ved prøving 

1.5.2.1.  Dersom hellingen på ryggstøtten og sitteflaten er justerbar, skal den justeres slik at setets indekspunkt er i høyeste 

bakre posisjon. 

1.5.2.2.  Dersom setet er utstyrt med fjæring, skal fjæringen blokkeres midtveis i vandringen, med mindre dette klart er i 

strid med seteprodusentens anvisninger. 

1.5.2.3.  Dersom setets stilling bare kan justeres i lengderetningen og i høyden, skal lengdeaksen gjennom setets 

indekspunkt være parallell med traktorens vertikalplan i lengderetningen som går gjennom rattets midtpunkt, med 

en tillatt sideforskyvning på høyst 100 mm. 

1.6. Frisone 

1.6.1.  Referanseplan 

Frisonen er illustrert i figur 3.8-3.10 og tabell 3.3. Sonen defineres i forhold til referanseplanet og setets 

indekspunkt. Referanseplanet er et vertikalplan som vanligvis ligger i traktorens lengderetning og går gjennom 

setets indekspunkt og rattets midtpunkt. Normalt sammenfaller referanseplanet med traktorens midtplan i 

lengderetningen. Referanseplanet skal antas å bevege seg horisontalt med setet og rattet under belastning, men å 

forbli vinkelrett på traktoren eller gulvet i veltevernet. Frisonen defineres på grunnlag av nr. 1.6.2 og 1.6.3. 

1.6.2.  Bestemmelse av frisonen for traktorer med ikke-vendbart sete 

Frisonen for traktorer med et ikke-vendbart sete er definert i nr. 1.6.2.1-1.6.2.10 og avgrenses av følgende plan når 

traktoren står på en horisontal flate og setet, dersom dette er justerbart, er justert til høyeste bakre posisjon(2) og 

rattet, dersom dette er justerbart, er midtstilt for kjøring i sittende stilling: 

1.6.2.1. et horisontalplan A1 B1 B2 A2, (810 + av) mm over setets indekspunkt med linjen B1B2 (ah – 10) mm bak setets 

indekspunkt, 

1.6.2.2. et skråplan G1 G2 I2 I1, som er vinkelrett på referanseplanet og omfatter både et punkt 150 mm bak linjen B1B2 

og ryggstøttens bakerste punkt, 

1.6.2.3. en sylindrisk flate A1 A2 I2 I1, som er vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 120 mm og tangerer de 

planene som er definert i nr. 1.6.2.1 og 1.6.2.2, 

1.6.2.4. en sylindrisk flate B1 C1 C2 B2, som er vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 900 mm, strekker seg 

400 mm forover og tangerer det planet som er definert i nr. 1.6.2.1, langs linjen B1B2, 

1.6.2.5. et skråplan C1 D1 D2 C2, som er vinkelrett på referanseplanet, treffer flaten som er definert i nr. 1.6.2.4 og 

passerer 40 mm foran rattets forreste ytterkant. Dersom rattet er justert til en høy posisjon, strekker dette planet 

seg forover fra linjen B1B2 og tangerer flaten definert i nr. 1.6.2.4, 

1.6.2.6. et vertikalplan D1 E1 E2 D2, som er vinkelrett på referanseplanet, 40 mm foran rattets ytterkant, 

1.6.2.7. et horisontalplan E1 F1 F2 E2 som går gjennom et punkt (90 – av) under setets indekspunkt (SIP), 

1.6.2.8. en flate G1 F1 F2 G2, om nødvendig buet mellom nedre grense av planet definert i nr. 1.6.2.2 og horisontalplanet 

definert i nr. 1.6.2.7, som er vinkelrett på referanseplanet og i kontakt med ryggstøtten i hele dens lengde, 

1.6.2.9. vertikalplanene J1 E1 F1 G1 H1 og J2 E2 F2 G2 H2. Disse vertikalplanene skal strekke seg 300 mm opp over plan 

E1 F1 F2 E2; avstanden E1 E0 og E2 E0 skal være 250 mm, 

1.6.2.10. de parallelle planene A1 B1 C1 D1 J1 H1 I1 og A2 B2 C2 D2 J2 H2 I2 skråner slik at øverste kant av planet på 

den siden der belastningen påføres, er minst 100 mm fra det vertikale referanseplanet.  
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1.6.3.  Bestemmelse av frisonen for traktorer med vendbar førerplass 

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal frisonen være det området som avgrenses av de to 

frisonene som defineres av rattets og setets to forskjellige stillinger. 

1.6.4.  Valgfrie seter 

1.6.4.1.  For traktorer som kan utstyres med valgfrie seter, skal det avgrensede området som omfatter indekspunktene for 

alle setealternativer, brukes under prøvingene. Veltevernet skal ikke trenge inn i den større frisonen, som fastsettes 

ut fra disse forskjellige seteindekspunktene. 

1.6.4.2.  Dersom et nytt setealternativ tilbys etter at prøvingen har funnet sted, skal det bestemmes om frisonen rundt det 

nye setets indekspunkt ligger innenfor det avgrensede området som er fastsatt tidligere. Dersom dette ikke er 

tilfelle, skal det foretas ny prøving. 

1.6.4.3.  Et sete til en person i tillegg til føreren, som traktoren ikke kan styres fra, regnes ikke som et valgfritt sete. 

Ettersom definisjonen av frisone gjelder førersetet, skal dette setets indekspunkt ikke bestemmes. 

1.7. Masse uten ballast 

Traktorens masse uten innretninger for ballastering, og for traktorer med luftfylte dekk, uten flytende ballast i 

dekkene. Traktoren skal være i driftsferdig stand med fulle tanker, kretser og radiator, veltevern med kledning og 

eventuelt belteutstyr eller ytterligere komponenter for forhjulstrekk som kreves for normal bruk. Føreren skal ikke 

regnes med. 

1.8. Tillatte toleranser ved måling 

Avstand ± 0,5 mm 

Kraft ± 0,1 % (av fullt skalautslag på føleren) 

Masse ± 0,2 % (av fullt skalautslag på føleren) 

Dekktrykk ± 5,0 % 

Vinkel ± 0,1° 

1.9. Symboler 

ah (mm) Halvparten av horisontal seteinnstilling 

av (mm) Halvparten av vertikal seteinnstilling 

E (J) Tilført energi under prøving 

F (N) Statisk belastningskraft 

H (mm) Løftehøyde for pendelloddets tyngdepunkt 

I (kg.m2) Treghetsmoment med hensyn til bakaksel, uten hjul som anvendes for å beregne slagenergien bakfra 

L (mm) Akselavstand som anvendes for å beregne slagenergien bakfra 

M (kg) Massen som anvendes for å beregne energi og belastningskrefter 

2. Anvendelsesområde 

2.1. Dette vedlegg får anvendelse på traktorer med minst to aksler for hjul med luftfylte dekk med eller uten 

festeinnretning for belte og med en masse uten ballast på mer enn 600 kg men vanligvis mindre enn 6 000 kg.  
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2.2. Bakhjulenes minste sporvidde skal normalt ikke overstige 1 150 mm. Det kan finnes visse typer traktorer, for 

eksempel gressklippere, smalsporede traktorer til bruk på vinmarker, lavprofiltraktorer som brukes i bygninger 

med begrenset fri høyde eller i frukthager, traktorer med stor bakkeklaring og særlige skogbruksmaskiner som 

lastebærere og lunnetraktorer, som ikke omfattes av dette vedlegg. 

3. Regler og anvisninger 

3.1. Alminnelige bestemmelser 

3.1.1.  Veltevernet kan være produsert av traktorprodusenten eller av en uavhengig virksomhet. I begge tilfeller er 

prøvingen bare gyldig for den traktormodell som den utføres på. Veltevernet skal prøves igjen for hver 

traktormodell det skal monteres på. En prøvingsinstitusjon kan imidlertid bekrefte at motstandsprøvingene også er 

gyldige for traktormodeller som avviker fra den opprinnelige modellen ved endringer på motor, over-

føringsinnretning og ratt og forhjulsoppheng (se nr. 3.6: Utvidelse til andre traktormodeller). Samtidig kan mer 

enn ett veltevern prøves for hver traktormodell. 

3.1.2.  Veltevernet som inngis for dynamisk prøving, skal være montert på normal måte på den traktormodell som det 

skal prøves med. Traktoren som framstilles, skal være fullt utstyrt og i driftsferdig stand. 

3.1.3.  Når det gjelder «tandemtraktorer», skal standardversjonens masse for den del som veltevernet skal monteres på, 

anvendes. 

3.1.4.  Et veltevern kan være konstruert utelukkende med henblikk på å beskytte føreren dersom traktoren skulle velte. På 

veltevernet kan det være mulig å montere en mer eller mindre midlertidig beskyttelse mot været for føreren. 

Føreren vil normalt fjerne dette når det er varmt. Det finnes imidlertid veltevern med permanent kledning, der 

ventilasjon i varmt vær skjer gjennom vinduer eller luker. Ettersom kledningen kan øke veltevernets styrke, og 

ettersom den, dersom den kan tas av, kan være tatt av ved en eventuell ulykke, skal alle deler som sjåføren kan ta 

av, fjernes før prøvingen. Dører, takluker og vinduer som kan åpnes, skal enten fjernes eller festes i åpen stilling 

under prøvingen slik at de ikke øker veltevernets styrke. Det skal anføres om de i denne stilling vil kunne utgjøre 

en fare for føreren ved velting. 

I disse reglene vises det heretter bare til prøving av veltevernet. Det skal være underforstått at dette omfatter 

kledning som ikke er av midlertidig art. 

En beskrivelse av enhver form for midlertidig kledning skal vedlegges spesifikasjonene. Glass og annet skjørt 

materiale skal fjernes før prøvingen. Traktordeler og deler av veltevernet som kan bli skadet under prøvingen, og 

som ikke har innvirkning på veltevernets styrke eller dimensjoner, kan fjernes før prøvingen dersom produsenten 

ønsker dette. Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer under prøvingen. 

3.1.5.  Alle traktorkomponenter som bidrar til veltevernets styrke, som skvettskjermer som er forsterket av produsenten, 

bør beskrives og deres målinger oppgis i prøvingsrapporten. 

3.2. Apparat og prøvingsforhold 

3.2.1.  Veltevernet skal treffes av et lodd som fungerer som en pendel, og gjennomgå en vertikal belastningsprøving foran 

og bak. 

3.2.2.  Pendelloddets masse (figur 3.1) skal være 2 000 kg. Slagflaten skal være 680 × 680 mm ± 20. Pendelloddet skal 

være laget slik at tyngdepunktet er konstant (f.eks. jernstenger i betong). Det skal være opphengt fra et 

omdreiningspunkt 6 meter over underlaget på en slik måte at pendelens høyde kan justeres på en hensiktsmessig 

og sikker måte. 

3.2.3.  For traktorer med mindre enn 50 % av massen på forhjulene skal det første slaget treffe bak på veltevernet. 

Deretter følger en vertikal belastningsprøving, også bak på veltevernet. Det andre slaget skal treffe foran på 

veltevernet, og det tredje på siden. Prøvingen skal avsluttes med en andre vertikal belastningsprøving foran. 
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For traktorer med 50 % eller mer av massen på forhjulene skal det første slaget treffe foran og det andre slaget på 

siden. Deretter følger to vertikale belastningsprøvinger, først bak og deretter foran. 

3.2.4.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt), skal det første slaget skje i lengderetningen og påføres 

i den tyngste enden (med mer enn 50 % av traktorens masse). Deretter følger en vertikal belastningsprøving i 

samme ende. Det andre slaget skal treffe i motsatt ende, og det tredje på siden. Prøvingen skal avsluttes med en 

andre vertikal belastningsprøve i den letteste enden. 

3.2.5.  Bakhjulenes sporvidde skal stilles inn slik at veltevernet ikke på noen måte støttes av dekkene under prøvingen. 

Denne bestemmelse kan ses bort fra dersom hjulene i den største alternative sporvidde gir slik støtte. 

3.2.6.  Slaget fra siden skal skje mot den siden av traktoren som prøvingsinstitusjonen mener vil forårsake størst 

deformasjon. Slaget bakfra skal skje mot det hjørnet som ligger midt imot sideslaget, og slaget forfra skal skje mot 

det hjørnet som ligger nærmest sideslaget. Slaget bakfra skal påføres ved to tredelers avstand fra traktorens 

midtplan til vertikalplanet som berører den ytterste delen av veltevernet. Men dersom buen på veltevernets bakside 

begynner mindre enn to tredeler fra midtpunktet, skal slaget rettes mot begynnelsen av buen, det vil si i det punktet 

der buen tangerer en linje som er vinkelrett på traktorens midtplan. 

3.2.7.  Dersom noen del av forankringspunktene, sidestøttene eller klossene beveger seg eller ryker under prøvingen, skal 

prøvingen gjentas. 

3.3. Slagprøvinger 

3.3.1.  Slagprøving bak (figur 3.2.a og 3.2.b) 

3.3.1.1.  Slagprøving bak kreves ikke for traktorer som har 50 % eller mindre av massen (som definert over) på forhjulene. 

3.3.1.2.  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelen at pendelen treffer veltevernet når slagflaten og 

opphengskjettingene har en vinkel på 20º på vertikalplanet, med mindre veltevernet i berøringspunktet har en 

større vinkel på vertikalplanet under deformasjon. I dette tilfellet skal slagflaten justeres ved hjelp av et 

supplerende oppheng slik at den er parallell med veltevernets side i slagpunktet på det tidspunkt når 

deformasjonen er størst, og opphengskjettingene fortsatt har en vinkel på 20° på vertikalplanet. Slagpunktet skal 

være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes velting bakover, normalt 

den øvre kanten. Pendelens høyde skal justeres slik at den ikke kan dreie rundt berøringspunktet. 

3.3.1.3.  Traktoren skal forankres. Festepunktene for forankringene skal være omlag 2 m bak bakakselen og 1,5 m foran 

forakselen. Det skal være to forankringer på hver aksel, en på hver side av traktorens midtplan. Forankringene skal 

bestå av stålkabler med 12,5-15 mm diameter og en strekkfasthet på 1100-1260 MPa. Traktorens dekk skal være 

fylt og forankringene strammet for å oppnå dekktrykk og deformasjoner som angitt i tabell 3.1 nedenfor. 

Etter at forankringene er strammet, skal en trebjelke på 150 × 150 mm fastspennes foran bakhjulene og presses tett 

mot dem. 

3.3.1.4.  Pendelen skal trekkes bakover slik at høyden H på dens tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en av følgende 

formler etter produsentens valg:  

H = 2,165  10–8ML2 eller H = 5,73  10–2I 

3.3.1.5.  Pendelen skal deretter utløses og slå mot veltevernet. Hurtigutløsingsmekanismen skal være plassert slik at vekten 

ikke forskyves i forhold til de kjettinger som støtter den når mekanismen utløses. 

Tabell 3.1 

Dekktrykk 

 Dekktrykk 

kPa(*) 

Deformasjon 

mm 

Firehjulsdrevne traktorer med for- og bakhjul i samme størrelse: 

Foran 100 25 
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 Dekktrykk 

kPa(*) 

Deformasjon 

mm 

Bak 100 25 

Firehjulsdrevne traktorer med mindre forhjul enn bakhjul: 

Foran 150 20 

Bak 100 25 

Tohjulsdrevne traktorer: 

Foran 200 15 

Bak 100 25 

(*) Vannballast kan ikke brukes. 

3.3.2.  Slagprøving foran (figur 3.3.a og 3.3.b) 

3.3.2.1.  Denne skal foretas på samme måte som slagprøving bak. Forankringene skal være de samme, men trebjelken skal 

være bak bakhjulene. Fallhøyden for pendelens tyngdepunkt er gitt ved følgende formel: 

H = 125 + 0,02 M 

3.3.2.2.  Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren velter over på 

siden under kjøring forover, normalt øvre fremre hjørne. 

3.3.3.  Slagprøving på siden (figur 3.4) 

3.3.3.1.  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelen at denne vil treffe veltevernet når slagflaten og opphengs-

kjettingene er vertikale, med mindre veltevernet ved berøringspunktet er annet enn vertikalt ved deformasjonen.  

I dette tilfellet skal slagflaten justeres slik at den er omtrent parallell med veltevernet ved berøringspunktet på det 

tidspunkt når deformasjonen er størst. Denne justeringen skal gjøres ved hjelp av et supplerende oppheng, og 

opphengingskjettingene skal forbli vertikale i slagøyeblikket. Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som 

antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes velting mot siden, normalt øvre kant. 

3.3.3.2.  Med mindre det er sikkert at en annen del av denne kanten vil treffe bakken først, skal slagpunktet være i planet 

som er vinkelrett på traktorens midtplan og passerer 60 mm foran setets indekspunkt når setet er midtstilt i 

lengderetningen. Pendelens høyde skal justeres slik at den ikke kan dreie rundt berøringspunktet. 

3.3.3.3.  For traktorer med vendbar førerplass skal slagpunktet være i planet som er vinkelrett på traktorens midtplan og 

midtpunktet mellom de to seteindekspunktene. 

3.3.3.4.  Traktorens bakhjul skal forankres i bakken på den siden der slaget vil treffe. Spenningen i forankringen skal være 

den samme som for slagprøving bak. Etter forankringen skal en bjelke på 150 × 150 mm spennes fast mot 

bakhjulets side, på motsatt side for slaget, og presses tett mot dekket. En bjelke skal plasseres som støtte mot dette 

hjulet og festes til underlaget slik at den holdes stramt mot hjulet under slaget. Bjelkens lengde skal være slik at 

den når den er plassert mot hjulet, danner en vinkel på 25-40° mot horisontalplanet. Videre skal lengden være  

20-25 ganger tykkelsen og bredden to til tre ganger tykkelsen. 

3.3.3.5.  Som i de foregående prøvingene skal pendelen trekkes bakover slik at høyden H på dens tyngdepunkt i slag-

øyeblikket bestemmes ved hjelp av følgende formel: 

H = 125 + 0,15 M) 
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3.3.3.6.  Under slagprøving fra siden skal forskjellen mellom største momentan deformasjon og varig deformasjonen ved 

en høyde på (810 + av) mm over setets indekspunkt, registreres. Dette kan gjøres ved bruk av en innretning med en 

bevegelig friksjonsring som er montert på en horisontal stang. Den ene enden av stangen skal festes til den øverste 

delen av veltevernet, og den andre skal føres gjennom et hull i en vertikal stang festet til traktorens understell. 

Friksjonsringen skal plasseres mot den vertikale stangen festet til traktorens understell før slaget, og ringens 

avstand fra stangen etter slaget vil vise forskjellen mellom største momentan deformasjon og varig deformasjon. 

3.4. Vertikale belastningsprøver 

Om nødvendig skal traktorens fremre del holdes nede mens prøvingen utføres på bakre del. Det skal legges klosser 

under akslene slik at dekkene ikke opptar belastningskraften. Tverrbjelken skal være ca. 250 mm bred og skal 

være forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av universalledd (figur 3.5). 

3.4.1.  Vertikal belastningsprøving bak (figur 3.6.a og 3.6.b) 

3.4.1.1.  Belastningsbjelken skal plasseres tvers over den bakre øverste konstruksjonsdelen slik at resultanten av 

belastningskreftene påføres i traktorens vertikale referanseplan. Belastningskraften (F) skal påføres etter følgende 

formel: 

F = 20 M 

Denne kraften skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan fastslås at veltevernet beveger 

seg. 

3.4.1.2.  Dersom bakre del av veltevernets tak ikke kan motstå full belastningskraft (figur 3.7.a og 3.7.b), skal kraften 

påføres inntil taket er så deformert at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste del med 

den delen av traktorens bakpart som kan bære traktoren når den er veltet. 

Deretter fjernes kraften, og belastningsbjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil bære 

traktoren når den er veltet helt rundt. Belastningskraften F skal da påføres. 

3.4.2.  Vertikal belastningsprøve foran (figur 3.6.a og 3.6.b) 

3.4.2.1.  Belastningsbjelken skal plasseres tvers over den fremre øverste konstruksjonsdelen slik at resultanten av 

belastningskreftene påføres i traktorens vertikale referanseplan. Belastningskraften (F) skal påføres etter følgende 

formel: 

F = 20 M 

Denne kraften skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan fastslås at veltevernet beveger 

seg. 

3.4.2.2.  Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full belastningskraft (figur 3.7.a og 3.7.b), skal kraften 

påføres inntil taket er så deformert at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste del med 

den delen av traktorens forpart som kan bære traktoren når den er veltet. 

Deretter fjernes kraften, og belastningsbjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil bære 

traktoren når den er veltet helt rundt. Belastningskraften F skal deretter påføres. 

3.5. Godkjenningsvilkår 

3.5.1.  Veltevernet og traktoren skal undersøkes visuelt for sprekker og brudd etter hver del av prøvingen. For at 

veltevernet skal bestå prøvingen, skal følgende vilkår være oppfylt: 

3.5.1.1. Det skal ikke være noen sprekker i konstruksjons-, monterings- eller traktordeler som bidrar til veltevernets styrke 

(med unntak av delene som omfattes av 3.5.1.3 under). 

3.5.1.2. Det skal ikke være sprekker i sveisesømmer som bidrar til veltevernets eller monteringsdelenes styrke. Punkt- eller 

heftsveising som anvendes til festing av kledningspaneler, skal normalt unntas fra dette vilkår.  
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3.5.1.3. Energiabsorberende brudd i strukturer av platemetall tillates, forutsatt at prøvingsinstitusjonen anser at de ikke i 

vesentlig grad har redusert veltevernets motstandsevne mot deformasjon. Det skal ses bort fra brudd i metalldeler 

som skyldes pendelvektens kanter. 

3.5.1.4. Det skal brukes samme kraft i begge de vertikale belastningsprøvingene. 

3.5.1.5. Forskjellen mellom høyeste momentan deformasjon og varig deformasjon ved sideslagprøving må ikke overstige 

250 mm (figur 3.11). 

3.5.1.6. Ingen del kan trenge inn i frisonen under noen del av prøvingene. Ingen del kan treffe setet under prøvingene. 

Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. Dette anses å være tilfellet 

dersom noen del av frisonen ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den 

retningen som prøvingsbelastningen påføres fra. For å beregne dette skal innstillingen for dekk og sporvidde være 

den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt. 

3.5.1.7. For midjestyrte traktorer skal de to delenes midtplan antas å være på linje. 

3.5.2.  Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal veltevernets varige deformasjon registreres. For dette formål 

skal stillingen til de viktigste konstruksjonsdelene i forhold til setets referanseindekspunkt registreres før 

prøvingen begynner. Deretter registreres eventuelle forskyvninger av konstruksjonsdeler som er truffet i 

prøvingene, samt enhver høydeendring av takets fremre og bakre konstruksjonsdeler. 

3.6. Utvidelse til andre traktormodeller 

3.6.1.  [ikke relevant] 

3.6.2.  Teknisk utvidelse 

Dersom det utføres tekniske endringer på traktoren, veltevernet eller metoden for festing av veltevernet til 

traktoren, kan prøvingsinstitusjonen som utførte den opprinnelige prøvingen, utstede en «teknisk utvidelses-

rapport» i følgende tilfeller: 

3.6.2.1. Utvidelse av prøvingsresultatet for veltevernet til andre traktormodeller 

Det er ikke nødvendig å utføre slagprøvinger eller vertikale belastningsprøvinger på hver enkelt traktormodell 

dersom veltevernet og traktoren oppfyller vilkårene i nr. 3.6.2.1.1-3.6.2.1.5. 

3.6.2.1.1.  Veltevernet skal være identisk med veltevernet som har gjennomgått prøving. 

3.6.2.1.2.  Det skal ikke kreves mer enn 5 % mer energi enn den energien som ble beregnet for den opprinnelige prøvingen. 

Grensen på 5 % skal også gjelde for utvidelser i tilfeller der belter skiftes ut med hjul på samme traktor. 

3.6.2.1.3.  Festemetoden og de delene på traktoren som veltevernet festes til, skal være identiske. 

3.6.2.1.4.  Alle deler som kan avlaste veltevernet, som skvettskjermer og motorpanser, skal være identiske. 

3.6.2.1.5.  Setets plassering og kritiske dimensjoner på veltevernet og veltevernets relative plassering på traktoren skal være 

slik at frisonen fortsatt er beskyttet av veltevernet selv om det har blitt deformert gjennom alle prøvingene (dette 

skal kontrolleres ved å bruke samme referanse for frisonen som i den opprinnelige prøvingsrapporten, henholdsvis 

setets referansepunkt [SRP] eller setets indekspunkt [SIP]). 

3.6.2.2. Utvidelse av prøvingsresultatet for veltevernet til endrede veltevernmodeller 

Denne framgangsmåten skal følges når bestemmelsene i nr. 3.6.2.1 ikke er oppfylt, men den skal ikke følges når 

metoden for festing av veltevernet til traktoren ikke følger samme prinsipp (f.eks. dersom gummistøtter erstattes 

av en opphengsinnretning): 

3.6.2.2.1. Endringer som ikke påvirker resultatene av den opprinnelige prøvingen (f.eks. fastsveising av en festeplate for 

tilbehør på et ikke-kritisk sted på veltevernet), montering av seter med forskjellig plassering av seteindekspunkt i 

veltevernet (men det skal kontrolleres at de(n) nye frisonen(e) forblir innenfor det deformerte veltevernet under 

alle prøvingene). 
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3.6.2.2.2. Endringer som muligens kan påvirke resultatene av den opprinnelige prøvingen, uten at det settes spørsmålstegn 

ved om veltevernet bør godkjennes (f.eks. endring av en konstruksjonsdel, endring av metoden for festing av 

veltevernet til traktoren). Det kan utføres en valideringsprøving, og prøvingsresultatene skal inngå i utvidelses-

rapporten. 

Følgende begrensninger gjelder for denne typen utvidelser: 

3.6.2.2.2.1. Høyst fem utvidelser kan godkjennes uten en valideringsprøving. 

3.6.2.2.2.2. Resultatene av valideringsprøvingen skal godtas som grunn til utvidelse dersom alle godkjenningsvilkårene i dette 

vedlegg er oppfylt, og dersom deformasjonen som måles etter hver slagprøving, ikke avviker med mer enn ± 7 % 

fra deformasjonen som ble målt etter hver slagprøving i den opprinnelige prøvingsrapporten. 

3.6.2.2.2.3. En utvidelsesrapport kan omfatte mer enn én endring av et veltevern dersom de består i forskjellige valgmu-

ligheter for ett og samme veltevern, men bare én valideringsprøving kan godkjennes i en enkelt utvidelsesrapport. 

De valgmulighetene som ikke gjennomgår prøving, skal beskrives i et eget avsnitt i utvidelsesrapporten. 

3.6.2.2.3. Økning av referansemassen angitt av produsenten for et veltevern som allerede har gjennomgått prøving. Dersom 

produsenten vil beholde det samme godkjenningsnummeret, er det mulig å utstede en utvidelsesrapport etter 

gjennomført valideringsprøving (grenseverdiene på ± 7 % angitt i nr. 3.4.2.2.2.2 får i så tilfelle ikke anvendelse). 

3.7. [ikke relevant] 

3.8. Veltevernets egenskaper i kaldt vær 

3.8.1.  Dersom det hevdes at veltevernet har egenskaper som gjør det bestandig mot kaldskjørhet, skal produsenten oppgi 

nærmere opplysninger, som skal inngå i rapporten. 

3.8.2.  Følgende krav og framgangsmåter skal sikre styrke og motstand mot sprøbrudd ved lave temperaturer. Forslagsvis 

bør følgende minstekrav til materialer være oppfylt ved vurdering av veltevernets egnethet ved lave 

driftstemperaturer i de landene der slik tilleggsbeskyttelse er påkrevd ved drift. 

Tabell 3.2 

Minste slagenergi ved Charpy V-skårslagprøving 

Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved 

 -30 °C -20 °C 

mm J J (b) 

10 × 10(a) 11 27,5 

10 × 9 10 25 

10 × 8 9,5 24 

10 × 7,5 (a) 9,5 24 

10 × 7 9 22,5 

10 × 6,7 8,5 21 

10 × 6 8 20 

10 × 5 (a) 7,5 19 

10 × 4 7 17,5 

10 × 3,5 6 15 
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Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved 

 -30 °C -20 °C 

mm J J (b) 

10 × 3 6 15 

10 × 2,5 (a) 5,5 14 

(a) Angir foretrukket størrelse. Størrelsen på prøvelegemet skal ikke være mindre enn den største foretrukne størrelse som 

materialet tillater. 

(b) Energikravet ved -20 °C er 2,5 ganger høyere enn verdien fastsatt for -30 °C. Andre faktorer kan påvirke slagenergiens 

styrke, som valseretning, flytegrense, kornorientering og sveising. Disse faktorene skal tas med i betraktning ved utvelgelse 

og bruk av stålet. 

3.8.2.1.  Bolter og muttere som brukes til å feste veltevernet til traktoren og til å forbinde veltevernets konstruksjonsdeler, 

skal ha egnede, kontrollerte seighetsegenskaper ved lave temperaturer. 

3.8.2.2.  Alle sveiseelektroder som brukes i framstillingen av konstruksjonsdeler og fester, skal være forenlige med 

materialene i veltevernet, som angitt i nr. 3.8.2.3 nedenfor. 

3.8.2.3.  Stålmaterialer til veltevernets konstruksjonsdeler skal bestå av materialer med kontrollert seighet som oppfyller 

minstekravene ved Charpy V-skårslagprøving, som vist i tabell 3.2. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med 

ISO 630:1995, endr. 1:2003. 

Stål med en tykkelse etter valsing på mindre enn 2,5 mm og et karboninnhold på mindre enn 0,2 %, anses å 

oppfylle dette kravet. Konstruksjonsdeler i veltevernet som er framstilt av andre materialer enn stål, skal ha en 

tilsvarende slagfasthet ved lave temperaturer. 

3.8.2.4.  Ved prøving i henhold til Charpy V-skårslagprøving skal prøvelegemenes størrelse ikke være mindre enn de 

største størrelsene i tabell 3.2 som materialet tillater. 

3.8.2.5.  Charpy V-skårslagprøvinger skal utføres i samsvar med framgangsmåten i ASTM A 370-1979, bortsett fra at 

prøvelegemenes størrelse skal være i samsvar med dimensjonene i tabell 3.2. 

3.8.2.6.  Som alternativ til denne framgangsmåten kan det brukes tettet eller halvtettet stål, som det skal gis tilstrekkelige 

spesifikasjoner for. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med ISO 630:1995, endr. 1:2003. 

3.8.2.7.  Prøvelegemene skal tas i lengderetningen fra flate emner, rør eller konstruksjonsdeler til bruk i veltevernet, før 

forming eller sveising. Prøvelegemer fra rør eller konstruksjonsdeler skal tas fra midten på den siden som har 

størst dimensjoner, og skal ikke omfatte sveiseskjøter. 

3.9. [ikke relevant] 
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Figur 3.1 

Pendellodd med opphengingskjettinger eller -ståltau 

(Dimensjoner i millimeter) 
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Feste for utløsingsme-

kanisme 

Slagflate 

Sikkerhetskroker for feste av 

resten av kjettingen 

Høydejustering 
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Figur 3.2 

Metode ved slagprøving bak 

Figur 3.2.a 

Veltehytte 

 

Figur 3.2.b 

Veltebøyle bak 

 

 

Dimensjoner i millimeter 
Bane for pendelloddets 

tyngdepunkt når det 

går gjennom berø-

ringspunktet 

To ståltau påfører 

akselen en loddrett 

kraft nedover 

Bjelke fastspent foran 

begge hjul etter 

forankring 

To ståltau påfører 

akselen en loddrett 

kraft nedover 
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Figur 3.3 

Metode ved slagprøving forfra 

Figur 3.3.a 

Veltehytte 

 

Figur 3.3.b 

Veltebøyle bak 
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Bane for pendelloddets 

tyngdepunkt når det  

går gjennom berø-

ringspunktet 

To ståltau påfører 
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kraft nedover 

Bjelke fastspent bak 

begge hjul etter for-

ankring 

To ståltau påfører 

akselen en loddrett kraft 

nedover 
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Figur 3.4 

Metode ved slagprøving fra siden 

  

Avrundet for sikkert grep mot 
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Bjelke (støtte) 
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To ståltau påfører akselen 

en loddrett kraft nedover 
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Figur 3.5 

Eksempel på oppstilling for vertikale belastningsprøvinger 
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Figur 3.6 

Bjelkens plassering ved vertikale belastningsprøvinger foran og bak 

Figur 3.6.a 

Veltehytte 

 

Figur 3.6.b 

Veltebøyle bak 

  

Bjelkens plassering ved vertikal 

belastningsprøving bak 

Bjelkens plassering ved vertikal 

belastningsprøving foran 
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Figur 3.7 

Plassering av bjelke ved vertikal belastningsprøving foran når fremre del ikke kan motstå hele belastningen 

Figur 3.7.a 

Veltehytte 

 

Figur 3.7.b 

Veltebøyle bak 
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traktorens masse ved velt 
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Tabell 3.3 

Dimensjoner på frisonen 

Dimensjoner mm Merknader 

A1 A0 100 minst 

B1 B0 100 minst 

F1 F0 250 minst 

F2 F0 250 minst 

G1 G0 250 minst 

G2 G0 250 minst 

H1 H0 250 minst 

H2 H0 250 minst 

J1 J0 250 minst 

J2 J0 250 minst 

E1 E0 250 minst 

E2 E0 250 minst 

D0 E0 300 minst 

J0 E0 300 minst 

A1 A2 500 minst 

B1 B2 500 minst 

C1 C2 500 minst 

D1 D2 500 minst 

I1 I2 500 minst 

F0 G0 — 

avhengig av 

traktoren 

I0 G0 — 

C0 D0 — 

E0 F0 — 
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Figur 3.8 

Frisone 

Merk: 

for dimensjoner, se tabell 3.3 over, 

 

1 – Setets indekspunkt 

Figur 3.9 

Frisone 

Figur 3.9.a 

Sett fra siden, snitt gjennom referanseplanet 

Figur 3.9.b 

Sett bakfra eller forfra 

 

 

1 – Setets indekspunkt 

2 – Kraft 

3 – Vertikalt referanseplan 
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Figur 3.10 

Frisone for traktor med vendbart sete og ratt 

Figur 3.10.a 

Veltehytte 

 

Figur 3.10.b 

Veltebøyle bak 
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Figur 3.11 

Eksempel på apparat for måling av elastisk deformasjon 

 

1 – Varig deformasjon 

2 – Elastisk deformasjon 

3 – Samlet deformasjon (varig pluss elastisk) 

Forklarende merknader til vedlegg VI 

(1)  Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt i bokstav B, være identisk med ordlyden og 

nummereringen i det standardiserte OECD-regelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og skogbrukstraktorer 

(dynamisk prøving), OECD-regelverk 3, utgave 2015 av juli 2014. 

(2)  Brukerne minnes om at setets indekspunkt bestemmes i samsvar med ISO 5353, og at dette er et fast punkt i traktoren som 

ikke flyttes når setet er justert til en annen innstilling enn midtstillingen. Ved bestemmelse av frisonen skal setet være 

justert til høyeste bakre posisjon. 

 _____  

Horisontal stang 

festet til vel-

tevernet 

Friksjonsring 

Vertikal støtte festet til 

traktorens understell 

eller til veltevernets 

gulv 



Nr. 57/792 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDLEGG VII 

Krav som gjelder veltevern (traktorer med belter) 

A. ALMINNELIG BESTEMMELSE 

1. Unionskravene som gjelder veltevern (traktorer med belter), er fastsatt i bokstav B. 

B. KRAV SOM GJELDER VELTEVERN (TRAKTORER MED BELTER)(1) 

1. Definisjoner 

1.1. [ikke relevant] 

1.2. Veltevern 

Med «veltevern» (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som hovedformål å unngå 

eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter under normal bruk. 

Veltevernet kjennetegnes ved at det danner en frisone stor nok til å beskytte føreren når vedkommende sitter enten 

innenfor det området som avgrenses av veltevernet, eller innenfor det rommet som avgrenses av en rekke rette 

linjer fra veltevernets ytterkanter til alle deler av traktoren som kan komme i kontakt med flatt underlag, og som 

kan bære traktoren i denne stillingen dersom traktoren velter. 

1.3. Sporvidde 

1.3.1.  Innledende definisjon: beltets midtplan 

Beltets midtplan ligger midt mellom de to planene som går gjennom beltets ytterkanter. 

1.3.2.  Definisjon av sporvidde 

Sporvidden er avstanden mellom beltenes midtplan. 

1.3.3.  Tilleggsdefinisjon: traktorens midtplan 

Vertikalplanet som danner en rett vinkel på akselen i dennes midtpunkt, er traktorens midtplan. 

1.4. Veltevern 

Et system av konstruksjonsdeler som er montert på en traktor på en slik måte at dets fremste oppgave er å redusere 

sannsynligheten for at føreren havner i klem dersom traktoren velter. Med konstruksjonsdeler menes alle 

hjelperammer, avstandsstykker, monteringsdeler, holdere, bolter, plugger, oppheng og fleksible støtdempere som 

brukes til å feste systemet til traktorrammen, men ikke monteringsanordninger som er en del av traktorrammen. 

1.5. Traktorramme 

Hovedunderstellet eller de(n) viktigste lastbærende delen(e) av traktoren som strekker seg over en større del av 

traktoren og som vernet er direkte montert på. 

1.6. Montasje av veltevern og traktorramme 

System bestående veltevernet festet til traktorrammen. 

1.7. Fundament 

En gjennomgående stiv del av prøvingsoppstillingen som traktorrammen festes til med henblikk på prøvingen.  
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1.8. Setets indekspunkt (SIP) 

1.8.1.  Setets indekspunkt (SIP) ligger i midtplanet i apparatets lengderetning når det er montert i førersetet. SIP ligger 

fast i forhold til traktoren og beveger seg ikke uansett hvordan setet plasseres innenfor sitt innstillingsområde eller 

påvirkes av svingninger. 

1.8.2.  Ved bestemmelse av SIP skal setet justeres slik at alle fremre, bakre, sideveis og vinkelmessige setejusteringer står 

i midtstilling. Opphengssystemene skal plasseres slik at setet befinner seg i midtpunktet av sitt svingningsområde 

når vektapparatet for bestemmelse av SIP er på plass. 

1.8.3.  SIP skal fastsettes ved hjelp av apparatet vist i figur 8.1. Apparatet skal plasseres på setet. En masse på 20 kg skal 

plasseres 40 mm foran SIP-merket på apparatets horisontale del. Apparatet påføres deretter en horisontal kraft på 

ca. 100 N ved SIP (se Fo i figur 8.1). Endelig plasseres en masse på 39 kg 40 mm foran SIP-merket på den 

horisontale delen av apparatet. 

1.9. Deformasjonsvolum (DLV) 

Det volum i forhold til føreren som definerer grensene for de deformasjoner som kan tillates når veltevernet 

utsettes for laboratorieforsøk (figur 8.2). Det er en rettvinklet framstilling av de tilnærmede dimensjonene til en 

stor, sittende fører. 

1.10. Vertikalt referanseplan 

Et vertikalplan, som vanligvis ligger i traktorens lengderetning og går gjennom setets indekspunkt og rattets eller 

betjeningshåndtakenes midtpunkt. Normalt sammenfaller det vertikale referanseplanet med traktorens midtplan. 

1.11. Simulert sideveis bakkeplan 

Den flate som en traktor etter et velt antas å stanse sin bevegelse på og bli liggende på siden. Det simulerte 

bakkeplan bestemmes som følger (se 3.5.1.2): 

a) øvre konstruksjonsdel der kraften påføres, 

b) det ytterste punkt i konstruksjonsdelen sett bakfra, som angitt i bokstav a) over, 

c) vertikal linje gjennom punktet angitt i bokstav b) over, 

d) vertikalplan parallelt med kjøretøyets midtlinje i lengderetningen gjennom linjen angitt i bokstav c) over, 

e) rotasjonsplan beskrevet i bokstav d) over, 15o fra DLV om en akse som er vinkelrett på den vertikale linje gitt i 

bokstav c) over, og som også passerer gjennom punktet beskrevet i bokstav b) over; dette utgjør det simulerte 

bakkeplanet. 

Det simulerte bakkeplanet skal fastsettes på et ubelastet veltevern og skal bevege seg med den konstruksjonsdel 

som påføres belastningen. 

1.12. Simulert vertikalt bakkeplan 

For en maskin som blir liggende opp ned, defineres planet av veltevernets øverste tverrgående konstruksjonsdel og 

den fremste (bakerste) del av traktoren som kan komme i kontakt med et flatt underlag samtidig som veltevernet, 

og som er i stand til å bære traktorens vekt når den ligger opp ned. Det simulerte vertikale bakkeplanet beveger seg 

med det deformerte veltevernet. 

Merknad: Det simulerte vertikale bakkeplanet gjelder bare for veltevern med to stolper.  
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1.13. Masse uten ballast 

Traktorens masse uten innretninger for ballastering. Traktoren skal være i driftsferdig stand med fulle tanker, 

kretser og radiator, veltevern med kledning og eventuelt belteutstyr eller ytterligere komponenter for forhjulstrekk 

som kreves for normal bruk. Føreren skal ikke regnes med. 

1.14. Tillatte toleranser ved måling 

Tid: ± 0,1 s 

Avstand: ± 0,5 mm 

Kraft: ± 0,1 % (av fullt skalautslag på føleren) 

Vinkel:  ± 0,1° 

Masse: ± 0,2 % (av fullt skalautslag på føleren) 

1.15. Symboler 

D (mm) Deformasjon av veltevernet 

F (N) Kraft 

M (kg) Høyeste traktormasse anbefalt av traktorprodusenten. Denne skal være lik eller større enn 

massen uten ballast som angitt i nr. 1.13 

U (J) Energi som opptas av veltevernet i forhold til traktorens masse. 

2. Anvendelsesområde 

Dette vedlegg gjelder for traktorer som drives og styres ved hjelp av belter, som har minst to aksler med 

festeinnretning for belter samt følgende egenskaper: 

2.1. Traktorens masse uten ballast skal være minst 600 kg. 

2.2. Traktoren har en bakkeklaring på høyst 600 mm målt på det laveste punkt under for- og bakakslene. 

3. Regler og anvisninger 

3.1. Alminnelige bestemmelser 

3.1.1.  Veltevernet kan være produsert av traktorprodusenten eller av en uavhengig virksomhet. I begge tilfeller er 

prøvingen bare gyldig for den traktormodell som den utføres på. Veltevernet skal prøves igjen for hver 

traktormodell det skal monteres på. En prøvingsinstitusjon kan imidlertid bekrefte at motstandsprøvingene også er 

gyldige for traktormodeller som avviker fra den opprinnelige modellen ved endringer på motor, over-

føringsinnretning og styring og forhjulsoppheng (se nr. 3.6: Utvidelse til andre traktormodeller). Samtidig kan 

mer enn ett veltevern prøves for hver traktormodell. 

3.1.2.  Veltevernet som inngis for prøving, skal være montert på normal måte på den traktormodellen eller det 

traktorunderstellet det brukes på. Traktorunderstellet skal være komplett, herunder med festebraketter og andre 

traktordeler som kan bli påvirket av belastninger som veltevernet påføres.  
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3.1.3.  Et veltevern kan være konstruert utelukkende med henblikk på å beskytte føreren dersom traktoren skulle velte. På 

veltevernet kan det være mulig å montere en mer eller mindre midlertidig beskyttelse mot været for føreren. 

Føreren vil normalt fjerne dette når det er varmt. Det finnes imidlertid veltevern med permanent kledning, der 

ventilasjon i varmt vær skjer gjennom vinduer eller luker. Ettersom kledningen kan øke veltevernets styrke, og 

ettersom den, dersom den kan tas av, kan være tatt av ved en eventuell ulykke, skal alle deler som sjåføren kan ta 

av, fjernes før prøvingen. Dører, takluker og vinduer som kan åpnes, skal enten fjernes eller festes i åpen stilling 

under prøvingen slik at de ikke øker veltevernets styrke. Det skal anføres om de i denne stilling vil kunne utgjøre 

en fare for føreren ved velting. 

I disse reglene vises det heretter bare til prøving av veltevernet. Det skal være underforstått at dette omfatter 

kledning som ikke er av midlertidig art. 

En beskrivelse av enhver form for midlertidig kledning skal vedlegges spesifikasjonene. Glass og annet skjørt 

materiale skal fjernes før prøvingen. Komponenter i traktoren og veltevernet som kan bli skadet under prøvingen, 

og som ikke har innvirkning på veltevernets styrke eller dimensjoner, kan fjernes før prøvingen dersom 

produsenten ønsker dette. Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer under prøvingen. 

3.1.4.  Alle traktorkomponenter som bidrar til veltevernets styrke, som skvettskjermer som er forsterket av produsenten, 

bør beskrives og deres målinger oppgis i prøvingsrapporten. 

3.2. Apparat 

3.2.1.  Deformasjonsvolum (DLV) 

DLV og dets plassering skal være i samsvar med ISO 3164:1995 (se figur 8.3). DLV skal være solid festet til 

samme del av maskinen som førersetet er montert på, og skal forbli der under hele den formelle prøvingsperioden. 

For beltetraktorer med en masse uten ballast på under 5 000 kg som er utstyrt med et veltevern montert foran med 

to stolper, tilsvarer DLV figur 8.4 og 8.5. 

3.2.2.  Frisone og sikringsplan 

Frisonen som angitt i vedlegg VIII (l kapittelet «Definisjoner», nr. 1.6), skal forbli omfattet av sikringsplanet S, 

som vist i figur 8.2 og 8.4. Med sikringsplan menes et skråplan som er vinkelrett på traktorens vertikalplan i 

lengderetningen, som fortil tangerer veltevernet og baktil en av følgende harde deler på traktoren som hindrer at 

nevnte plan S trenger inn i frisonen: 

— traktorens førerhus eller en fast del bak på traktoren, 

— beltene, 

— harde tilleggsdeler som er montert fast bak på traktoren. 

3.2.3.  Prøving av hard del bak 

Dersom traktoren er utstyrt med en stiv struktur, en skjerm eller en annen hard del som er plassert bak førersetet, 

skal denne delen betraktes som et støttepunkt ved velting bakover eller mot siden. En slik hard del bak førersetet 

skal, uten å knekke eller trenge inn i frisonen, kunne motstå en loddrett kraft nedover Fi, der: 
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Fi = 15 M 

er påført vinkelrett på rammens overside i traktorens midtplan. Kraften skal innledningsvis påføres i en vinkel på 

40° beregnet fra en linje som er parallell med underlaget, som vist i figur 8.4. Denne stive strukturen skal ha en 

minstebredde på 500 mm (se figur 8.5). 

Videre skal den være tilstrekkelig stiv og godt festet bakpå traktoren. 

3.2.4.  Forankringer 

Det skal anvendes innretninger til å feste montasjen av veltevern og traktorramme til fundamentet som beskrevet 

ovenfor, og til å påføre de horisontale og vertikale belastningene (se figur 8.6-8.9). 

3.2.5.  Måleinstrumenter 

Prøvingsapparatet skal være utstyrt med instrumenter til måling av kraften som påføres veltevernet, og den 

påfølgende deformasjonen. 

Prosentandelene under er nominelle verdier for instrumentnøyaktighet og skal ikke tas som en indikasjon på at 

ytterligere prøvinger er nødvendig. 

Mål Nøyaktighet 

Veltevernets deformasjon ± 5 % av den største målte deformasjon 

Kraft påført veltevernet ± 5 % av den største målte kraft 

3.2.6.  Oppstilling for påføring av belastning 

Oppstillingene for påføring av belastning er vist i figur 8.7, 8.10-8.13 (sidebelastning), i figur 8.8 og 8.9 (vertikal 

belastning) og figur 8.14 (belastning i lengderetningen). 

3.3. Prøvingsforhold 

3.3.1.  Veltevernet skal oppfylle produktspesifikasjonene og monteres på understellet til den aktuelle traktormodell i 

samsvar med festemetoden angitt av produsenten. 

3.3.2.  Montasjen av veltevern og traktorramme skal festes til fundamentet slik at de delene som forbinder montasjen og 

fundamentet, utsettes for minimal deformasjon når veltevernet påføres sidebelastning. Under sidebelastning skal 

montasjen av veltevern og traktrorramme ikke få noen annen støtte fra fundamentet enn den støtten som den 

opprinnelige festingen gir. 

3.3.3.  Veltevernet skal være utstyrt med de instrumentene som er nødvendige for å oppnå de data som kreves for å få de 

nødvendige opplysningene om kraft/deformasjon. 

3.3.4.  Alle prøvinger skal utføres på samme veltevern. Det må ikke foretas reparasjon eller oppretting av noen konstruk-

sjonsdel på vernevernet eller traktoren under sideveis eller vertikal belastning eller mellom de to belastnings-

prøvingene. 

3.3.5.  Ved sideveis belastning og belastning i lengderetningen skal kontakten med fundamentet skje gjennom hoved-

rammene i huset eller belterammene (se figur 8.6-8.8). 

3.3.6.  For vertikal belastning finnes ingen begrensninger når det gjelder sikring eller støtte av montasjen av veltevern og 

traktorramme. 
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3.3.7.  Etter den siste prøvingen skal veltevernets varige deformasjoner måles og registreres. 

3.4. Prøvingsmetode 

3.4.1.  Alminnelige bestemmelser 

Prøvingsmetodene skal bestå av operasjonene beskrevet i 3.4.2, 3.4.3 og 3.4.4 i oppsatt rekkefølge. 

3.4.2.  Sidebelastning 

3.4.2.1.  Kraft og deformasjon skal bestemmes ved å påføre sidebelastning på veltevernets øverste større langsgående 

konstruksjonsdeler. 

For veltevern med mer enn to stolper skal sidebelastningen påføres gjennom en innretning for fordeling av 

belastning som ikke er lengre enn 80 prosent av den øverste konstruksjonsdelens rette lengde L mellom 

veltevernets fremre og bakre stolper (se figur 8.13-8.16). Innledningsvis skal belastningen påføres innenfor den 

sone som dannes av den vertikale projeksjon av to plan som er parallelle med DLV-ets fremre og bakre plan, og 

som ligger 80 mm utenfor disse. 

3.4.2.2.  For veltevern med to stolper og overliggende skjerm bestemmes den innledende belastningen av den totale avstand 

i lengderetningen mellom veltevernets største, øverste konstruksjonsdeler L og den vertikale projeksjon av DLV-

ets fremre og bakre plan. Kraftpunktet (belastningspunktet) skal ligge i en avstand på minst L/3 fra stolpene. 

Dersom punktet L/3 befinner seg mellom den vertikale projeksjon av DLV og stolpene, skal kraftpunktet 

(belastningspunktet) flyttes bort fra stolpen til det går inn i DLV-ets vertikale projeksjon (se figur 8.13-8.16). En 

eventuell belastningsfordelingsplate skal ikke hindre eller begrense veltevernets rotasjon rundt en vertikal akse 

under belastningen, og skal ikke bety at belastningen fordeles over en avstand på over 80 % av L. 

Kraften skal påføres de større, øvre og langsgående konstruksjonsdelene med mindre det er anvendt en 

stolpekonstruksjon uten utstikkende overliggende skjerm. Ved denne typen veltevern skal kraften påføres i samme 

linje som den øvre tverrgående konstruksjonsdel. 

3.4.2.3.  Kraftens innledende retning skal være horisontal og vinkelrett på et vertikalplan som går gjennom traktorens 

midtlinje i lengderetningen. 

3.4.2.4.  Etter hvert som belastningen fortsetter, kan deformasjonene av montasjen av veltevern og traktorramme føre til at 

belastningen endrer retning; dette er tillatt. 

3.4.2.5.  Dersom førersetet er plassert utenfor traktorens midtlinje i lengderetningen, skal belastningen påføres det ytterste 

punktet på den siden som er nærmest setet. 

3.4.2.6.  Dersom setet er plassert på midtlinjen og veltevernet er montert slik at resultatene for kraft og deformasjon blir 

forskjellige avhengig av om belastningen påføres på venstre eller høyre side, skal belastningene påføres fra den 

siden som påfører montasjen av veltevern og traktorramme størst belastning. 

3.4.2.7.  Deformasjonshastigheten (under belastningen) skal være slik at den kan betraktes som statisk, det vil si mindre 

enn eller lik 5 mm/s. 

3.4.2.8.  For hver deformasjonsøkning på 25 mm eller mindre ved påføringspunktet for den resulterende belastningen skal 

kraften og deformasjonen registreres og settes inn i en graf (figur 8.17). 

3.4.2.9.  Belastningen skal fortsette inntil veltevernet har gjennomgått kravene både til kraft og energi. Arealet under kraft-

deformasjonskurven (figur 8.17) tilsvarer energien.  
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3.4.2.10.  Ved energiberegningen anvendes veltevernets deformasjon langs kraftens virkningslinje. Deformasjonen måles i 

belastningens midtpunkt. 

3.4.2.11.  Eventuell deformasjon av deler som støtter innretninger for påføring av belastning, skal ikke medtas i deforma-

sjonsmålingene som brukes til å beregne energiopptak. 

3.4.3.  Vertikal belastning 

3.4.3.1.  Etter at sidebelastningen er fjernet, skal en vertikal belastning påføres på toppen av veltevernet. 

3.4.3.2.  Belastningen skal påføres ved hjelp av en stiv bjelke med en bredde på 250 mm. 

3.4.3.3.  Til veltevern med mer enn to stolper skal den vertikale belastningen påføres både foran og bak. 

3.4.3.3.1.  Vertikal belastning bak (figur 8.10, 8.11.a og 8.11.b) 

3.4.3.3.1.1.  Belastningsbjelken skal plasseres tvers over den bakre øverste konstruksjonsdelen slik at resultanten av belast-

ningskreftene påføres i det vertikale referanseplan. Belastningskraften skal påføres og holdes i minst fem sekunder 

etter at det ikke lenger visuelt kan fastslås at veltevernet beveger seg. 

3.4.3.3.1.2.  Dersom bakre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften påføres inntil taket 

er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste del med den delen av 

traktorens bakpart som kan bære traktoren når den er veltet. Deretter fjernes kraften, og belastningsbjelken flyttes 

slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil bære traktoren når den er veltet helt rundt. Belastnings-

kraften skal deretter påføres. 

3.4.3.3.2.  Vertikal belastning foran (figur 8.10-8.12) 

3.4.3.3.2.1.  Belastningsbjelken skal plasseres tvers over den fremre øverste konstruksjonsdelen slik at resultanten av 

belastningskreftene påføres i det vertikale referanseplan. Belastningskraften F skal påføres og holdes i minst fem 

sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan fastslås at veltevernet beveger seg. 

3.4.3.3.2.2.  Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full belastningskraft (figur 8.12.a og 8.12.b), skal kraften 

påføres inntil taket er så deformert at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste del med 

den delen av traktorens forpart som kan bære traktoren når den er veltet. Deretter fjernes kraften, og belastnings-

bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil bære traktoren når den er veltet helt rundt. 

Belastningskraften skal deretter påføres. 

3.4.3.4.  For veltevern med to stolper bestemmes den innledende vertikale belastningen av den totale avstand i lengde-

retningen mellom veltevernets største, øverste konstruksjonsdeler L og den vertikale projeksjon av DLV-ets 

fremre og bakre plan. Kraftpunktet (belastningspunktet) skal ha en avstand på minst avstanden L/3 fra stolpene (se 

figur 8.9). 

Dersom punktet L/3 befinner seg mellom den vertikale projeksjon av DLV og stolpene, skal kraftpunktet 

(belastningspunktet) flyttes bort fra stolpen til det går inn i DLV-ets vertikale projeksjon. 

For veltevern montert foran med to stolper og uten overliggende skjerm skal den vertikale belastningen påføres i 

linje med den tverrgående konstruksjonsdelen som binder sammen de øvre konstruksjonsdelene. 

3.4.4.  Belastning i lengderetningen 

3.4.4.1.  Etter at den vertikale belastningen er fjernet, skal en belastning i lengderetningen påføres veltevernet.  
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3.4.4.2.  Belastningen i lengderetningen skal påføres deformasjonen i det punktet som opprinnelig ble fastsatt, ettersom den 

laterale (og vertikale) belastningen på veltevernet sannsynligvis vil påføre det varig deformasjon. Det opprinnelig 

fastsatte punktet bestemmes av plasseringen av belastningsfordeleren og holderen før det foretas noen prøving av 

veltevernet. 

Belastningsfordelingsinnretningen kan dekke hele bredden dersom det ikke finnes noen bakre (fremre) tverr-

gående konstruksjonsdel. I alle andre tilfeller kan innretningen ikke fordele belastningen over en lengde som er 

mer enn 80 % av veltevernets bredde W (se figur 8.18). 

3.4.4.3.  Belastningen i lengderetningen skal påføres veltevernets øverste konstruksjonsdeler langs veltevernets midtlinje i 

lengderetningen. 

3.4.4.4.  Belastningsretningen skal velges slik at det stilles de største krav til montasjen av veltevern og traktorramme. Den 

innledende belastningsretningen skal være horisontal og parallell med traktorens opprinnelige midtlinje i lengde-

retningen. Følgende ytterligere faktorer bør tas i betraktning ved bestemmelse av retningen for påføring av 

belastningen i lengderetningen: 

a) veltevernets plassering i forhold til DLV og hvordan veltevernets deformasjon i lengderetningen påvirker 

evnen til å verne føreren mot å bli klemt, 

b) traktorens egenskaper, dvs. andre konstruksjonsdeler på traktoren som kan motstå deformasjon av veltevernet i 

lengderetningen, og som kan begrense belastningen på veltevernet i lengderetningen, 

c) erfaringer som kan tyde på at traktoren kan komme til å tippe eller steile, eller at en traktor av en bestemt 

gruppe har tendens til å bevege seg i en bestemt retning når den roterer rundt en lengdeakse under et faktisk 

velt. 

3.4.4.5.  Deformasjonen skal være slik at belastningen kan betraktes som statisk (se 3.4.2.7). Belastningen skal fortsette 

inntil veltevernet har gjennomgått kravene til kraft. 

3.5. Godkjenningsvilkår 

3.5.1.  Alminnelige bestemmelser 

3.5.1.1.  Ved alle prøvinger gjelder at ingen del av veltevernet skal komme inn i deformasjonsvolumet. Deformasjonen av 

førervernet skal heller ikke tillate at det simulerte bakkeplanet (som angitt i nr. 1.11 og 1.12) trenger inn i DLV. 

3.5.1.2.  Deformasjonen av veltevernet skal ikke under noen av prøvingene føre til at DLV-ets belastningssideplan strekker 

seg utenfor eller gjennomskjærer det simulerte bakkeplanet (se figur 8.19 og 8.20). 

Veltevernet skal ikke løsne fra traktorrammen dersom traktorrammen skades. 

3.5.2.  Krav til kraft og energi ved sidebelastning, kraft ved vertikal belastning og kraft ved belastning i lengderetningen 

3.5.2.1.  Disse kravene skal oppfylles ved de(n) deformasjon(er) som er tillatt i 3.5.1.1. 

3.5.2.2.  Den kraft som påføres ved sidebelastning og den minste energi som opptas, skal minst oppnå de verdiene som er 

fastsatt i tabell 8.1, der 

— F er den minste kraft som er oppnådd under sidebelastning, 

— M (kg) er traktorprodusentens høyeste anbefalte masse, 

— U er den minste energi som er blitt opptatt under sidebelastning.  
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Dersom den kraft som kreves, oppnås før energikravet er oppfylt, kan kraften avta, men den skal på nytt nå 

påkrevd nivå når minsteenergien oppnås eller overskrides. 

3.5.2.3.  Etter at sidebelastningen er fjernet, skal montasjen av veltevern og traktorramme støtte en vertikal kraft på: 

(F)(20 M) 

i et tidsrom på 5 minutter eller inntil deformasjonen har opphørt, alt etter hva som først inntreffer. 

3.5.2.4.  Kraften for belastning i lengderetningen skal minst oppnå de verdiene som er gitt i tabell 8.1, der F og M er 

definert i 3.5.2.2. 

3.6. Utvidelse til andre traktormodeller 

3.6.1.  [ikke relevant] 

3.6.2.  Teknisk utvidelse 

Dersom det utføres tekniske endringer på traktoren, veltevernet eller metoden for festing av veltevernet til 

traktoren, kan prøvingsinstitusjonen som utførte den opprinnelige prøvingen, utstede en «teknisk utvidelses-

rapport» i følgende tilfeller: 

3.6.2.1. Utvidelse av prøvingsresultatet for veltevernet til andre traktormodeller 

Det er ikke nødvendig å utføre slagprøvinger eller vertikale belastningsprøvinger på hver enkelt traktormodell 

dersom veltevernet og traktoren oppfyller vilkårene i nr. 3.6.2.1.1-3.6.2.1.5. 

3.6.2.1.1. Veltevernet skal være identisk med veltevernet som har gjennomgått prøving. 

3.6.2.1.2. Det skal ikke kreves mer enn 5 prosent mer energi enn den energien som ble beregnet for den opprinnelige 

prøvingen. 

3.6.2.1.3. Festemetoden og de delene på traktoren som veltevernet festes til, skal være identiske. 

3.6.2.1.4. Alle deler som kan avlaste veltevernet, som skvettskjermer og motorpanser, skal være identiske. 

3.6.2.1.5. Setets plassering og kritiske dimensjoner på veltevernet og veltevernets relative plassering på traktoren skal være 

slik at deformasjonsvolumet fortsatt er beskyttet av veltevernet selv om det har blitt deformert gjennom alle 

prøvingene. 

3.6.2.2. Utvidelse av prøvingsresultatet for veltevernet til endrede veltevernmodeller 

Denne framgangsmåten skal følges når bestemmelsene i nr. 3.6.2.1 ikke er oppfylt, men den skal ikke følges når 

metoden for festing av veltevernet til traktoren ikke følger samme prinsipp (f.eks. dersom gummistøtter erstattes 

av en opphengsinnretning): 

3.6.2.2.1. Endringer som ikke påvirker resultatene av den opprinnelige prøvingen (f.eks. fastsveising av en festeplate for 

tilbehør på et ikke-kritisk sted på veltevernet), montering av seter med forskjellig plassering av seteindekspunkt i 

veltevernet (men det skal kontrolleres at det eller de nye deformasjonsrom forblir innenfor det deformerte 

veltevernet under alle prøvingene). 

3.6.2.2.2. Endringer som muligens kan påvirke resultatene av den opprinnelige prøvingen, uten at det settes spørsmålstegn 

ved om veltevernet bør godkjennes (f.eks. endring av en konstruksjonsdel, endring av metoden for festing av 

veltevernet til traktoren). Det kan utføres en valideringsprøving, og prøvingsresultatene skal inngå i utvidelses-

rapporten.  
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Følgende begrensninger gjelder for denne typen utvidelser: 

3.6.2.2.2.1. Høyst fem utvidelser kan godkjennes uten en valideringsprøving. 

3.6.2.2.2.2. Resultatene av valideringsprøvingen skal godtas som grunn til utvidelse dersom alle godkjenningsvilkårene i dette 

vedlegg er oppfylt, og dersom kraften som måles, når det nødvendige energinivået er oppnådd under de 

forskjellige horisontale belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den kraften som ble målt da 

den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen, og deformasjonen som måles(2), når det 

nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige horisontale belastningsprøvingene, ikke avviker med 

mer enn ± 7 % fra den deformasjonen som ble målt da den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige 

prøvingen. 

3.6.2.2.2.3. En utvidelsesrapport kan omfatte mer enn én endring av et veltevern dersom de består i forskjellige valg-

muligheter for ett og samme veltevern, men bare én valideringsprøving kan godkjennes i en enkelt utvidelses-

rapport. De valgmulighetene som ikke gjennomgår prøving, skal beskrives i et eget avsnitt i utvidelsesrapporten. 

3.6.2.2.3. Økning av referansemassen angitt av produsenten for et veltevern som allerede har gjennomgått prøving. Dersom 

produsenten vil beholde det samme godkjenningsnummeret, er det mulig å utstede en utvidelsesrapport etter 

gjennomført valideringsprøving (grenseverdiene på ± 7 %, beskrevet i nr. 3.6.2.2.2.2, får i så fall ikke anvendelse). 

3.7. [ikke relevant] 

3.8. Veltevernets egenskaper i kaldt vær 

3.8.1.  Dersom det hevdes at veltevernet har egenskaper som gjør det bestandig mot kaldskjørhet, skal produsenten oppgi 

nærmere opplysninger, som skal inngå i rapporten. 

3.8.2.  Følgende krav og framgangsmåter skal sikre styrke og motstand mot sprøbrudd ved lave temperaturer. Forslagsvis 

bør følgende minstekrav til materialer være oppfylt ved vurdering av veltevernets egnethet ved lave drifts-

temperaturer i de landene der slik tilleggsbeskyttelse er påkrevd ved drift. 

3.8.2.1.  Bolter og muttere som brukes til å feste veltevernet til traktoren og til å forbinde veltevernets konstruksjonsdeler, 

skal ha egnede, kontrollerte seighetsegenskaper ved lave temperaturer. 

3.8.2.2.  Alle sveiseelektroder som brukes i framstillingen av konstruksjonsdeler og fester, skal være forenlige med 

materialene i veltevernet, som angitt i nr. 3.8.2.3 nedenfor. 

3.8.2.3.  Stålmaterialer til veltevernets konstruksjonsdeler skal bestå av materialer med kontrollert seighet som oppfyller 

minstekravene ved Charpy V-skårslagprøving, som vist i tabell 8.2. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med 

ISO 630:1995, endr. 1:2003. 

Stål med en tykkelse etter valsing på mindre enn 2,5 mm og et karboninnhold på mindre enn 0,2 %, anses å 

oppfylle dette kravet. 

Konstruksjonsdeler i veltevernet som er framstilt av andre materialer enn stål, skal ha en tilsvarende slagfasthet 

ved lave temperaturer. 

3.8.2.4.  Ved prøving i henhold til Charpy V-skårslagprøving skal prøvelegemenes størrelse ikke være mindre enn de 

største størrelsene i tabell 8.2 som materialet tillater. 

3.8.2.5.  Charpy V-skårslagprøvinger skal utføres i samsvar med framgangsmåten i ASTM A 370-1979, bortsett fra at 

prøvelegemenes størrelse skal være i samsvar med dimensjonene i tabell 8.2. 
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3.8.2.6.  Som alternativ til denne framgangsmåten kan det brukes tettet eller halvtettet stål, som det skal gis tilstrekkelige 

spesifikasjoner for. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med ISO 630:1995, endr. 1:2003. 

3.8.2.7.  Prøvelegemene skal tas i lengderetningen fra flate emner, rør eller konstruksjonsdeler til bruk i veltevernet, før 

forming eller sveising. Prøvelegemer fra rør eller konstruksjonsdeler skal tas fra midten på den siden som har 

størst dimensjoner, og skal ikke omfatte sveiseskjøter. 

Tabell 8.1 

Ligninger for kraft og energi 

Maskinens masse (M) 
Kraft ved lateral 

belastning, F 

Energi ved lateral belastning, 

U 

Vertikal 

belastnings-

kraft, F 

Belastningskraft i 

lengderetningen, F 

kg N J N N 

800 < M ≤ 4630 6 M 13000(M/10000)1,25 20 M 4,8 M 

4630 < M ≤ 59500 70000(M/10000)1,2 13000(M/10000)1,25 20 M 56000(M/10000)1,2 

M > 59500 10 M 2,03 M 20 M 8 M 

Tabell 8.2 

Minste slagenergi ved Charpy V-skårslagprøving 

Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved 

 -30 °C -20 °C 

mm J J(b) 

10 × 10(a) 11 27,5 

10 × 9 10 25 

10 × 8 9,5 24 

10 × 7,5(a) 9,5 24 

10 × 7 9 22,5 

10 × 6,7 8,5 21 

10 × 6 8 20 

10 × 5(a) 7,5 19 

10 × 4 7 17,5 

10 × 3,5 6 15 

10 × 3 6 15 

10 × 2,5(a) 5,5 14 

(a) Angir foretrukket størrelse. Størrelsen på prøvelegemet skal ikke være mindre enn den største foretrukne størrelse som 

materialet tillater. 

(b) Energikravet ved -20 °C er 2,5 ganger høyere enn verdien fastsatt for -30 °C. Andre faktorer kan påvirke slagenergiens 

styrke, som valseretning, flytegrense, kornorientering og sveising. Disse faktorene skal tas med i betraktning ved utvelgelse 

og bruk av stålet. 
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Figur 8.1 

Apparat for bestemmelse av setets indekspunkt (SIP) 

 

 

tre 

Dimensjoner i millimeter 

Sentral vertikal kraft 

tre 
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Figur 8.2 

Inntrenging av et simulert vertikalt bakkeplan i deformasjonsvolumet 
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Figur 8.3 

Deformasjonsvolum (DLV)  

 

 

Dimensjoner i millimeter, 
generell toleranse ± 5 mm 

Grenseplan 

Fremre del av DLV 

Bakre del av DLV 

1) Kan reduseres for å lage plass til bunnplater.  
2) Maskinens deler eller betjeningsinnretninger kan medføre at føttene ikke kan 
holdes sammen. Minstekravet skal være at det deformasjonssikre området for 
føtter og ben opprettholdes på begge sider i samsvar med ISO 3411.  
3) Føttene kan forflyttes 45 mm bakover. 
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Figur 8.4 

Veltevern montert foran med to stolper, sett fra siden 

Deformasjonsvolum (DLV) 
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Figur 8.5 

Veltevern montert foran med to stolper, sett bakfra 

Deformasjonsvolum (DLV) 
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Figur 8.6 

Typisk oppstilling for festing av veltevern til traktorrammen 

 

Figur 8.7 

Typisk oppstilling for veltevern ved sidebelastning 

 

 

Ikke i kontakt med fundamentet 

Holder 

Belastnings-
fordeler 

Stoppeklosser 
mot begge 
belter Blokkert for å 

hindre deformasjon 
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Figur 8.8 

Typisk oppstilling for fastgjøring av traktorrammen og påføring av vertikal belastning 

 

Figur 8.9 

Typisk oppstilling for påføring av vertikal belastning på veltevernet 

 

 

Bjelke for vertikal belastning 

Klosser mot begge 
belter 

Blokkert for å 
hindre svingning 
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Figur 8.10 

Eksempel på oppstilling for vertikal belastningsprøving 

 

 

Universalledd 

Belastnings-
bjelke 

Belastning 

Hydrau-
likksylinder 

Universalledd 

Klosser under for- og bakaksel 

Belastning 
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Figur 8.11 

Bjelkens plassering ved vertikale belastningsprøvinger foran og bak, veltehytte og veltebøyle 

Figur 8.11.a 

Veltehytte 

 

Figur 8.11.b 

Veltebøyle bak 

 

 

Bjelkens plassering ved vertikal 
belastningsprøving bak 

Bjelkens plassering ved vertikal 
belastningsprøving foran 
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Figur 8.12 

Plassering av bjelke ved vertikal belastningsprøving foran når fremre del ikke kan motstå hele belastningen 

Figur 8.12.a 

Veltehytte 

  

Figur 8.12.b 

Veltebøyle bak 

 

 

Plassering av bjelke ved vertikal 
belastningsprøving foran når takets fremre 
del ikke kan motstå hele belastningen 

Tenkt bakkeplan 

Del av traktor som kan bære 
traktorens masse ved velt 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/813 

 

Figur 8.13 og 8.14 

Veltevern med fire stolper Innretninger for fordeling av belastning, sidebelastning 

 

Hensikten med belastningsfordeler og holdere er å hindre lokal inntrenging og fastholde innretningen som genererer 

sluttbelastningen 

 

Kraft 

Kraft 

Holder 

Belastningsfordeler 

Kraft 

Holder Belastningsfordeler 
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Figur 8.15 

Veltevern med mer enn fire stolper 

Innretning for fordeling av belastning, sidebelastning 

 

Hensikten med belastningsfordeler og holder er å hindre inntrenging og fastholde innretningen som genererer 

sluttbelastningen 

Figur 8.16 

Veltevern med to stolper 

Innretning for fordeling av belastning, sidebelastning 

 

Hensikten med belastningsfordeler og holder er å hindre inntrenging og fastholde innretningen som genererer 

sluttbelastningen 

 

Fremre del 

av DLV 

Bakre del 

av DLV 

Kraft 

Belastnings-

fordeler 

Holder 

Bakre del 

av DLV 

Fremre del 

av DLV 

Kraft 

Holder 

Belastningsfordeler 

Lokaliseringsakse (LA) eller DLV 
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Figur 8.17 

Kraft-deformasjonskurve for belastningsprøvinger 

 

For å beregne energi i joule divideres området under kraft-deformasjonskurven med 1000. 

 

K
ra

ft
 

Deformasjon 

Energi 
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Figur 8.18 

Belastningspunkt i lengderetningen 

 

 

Parallelt med traktorens midtlinje i lengderetningen 

0,8 W maks. 

Holder 

Belastningsfordeler 
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Figur 8.19 

Deformasjonsvolum (DLV) - bestemmelse av simulert sideveis bakkeplan (SGP) 

 

Merk: Se nr. 1.11 for betydningen av a-e. 

 

(simulert 
bakkeplan) 
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Figur 8.20 

Tillatt rotasjon av øvre DLV ved lokaliseringsaksen (LA) 

 

Forklarende merknader til vedlegg VI1 

1) Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt i bokstav B, være identisk med ordlyden og 

nummereringen i det standardiserte OECD-regelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og skogbrukstraktorer 

med belter, OECD-regelverk 8, utgave 2015 av juli 2014. 

2) Varig + elastisk deformasjon målt i punktet når nødvendig energinivå er oppnådd. 

 _____  

lokalise-

ringsakse 
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VEDLEGG VIII 

Krav som gjelder veltevern (statisk prøving) 

A. ALMINNELIG BESTEMMELSE 

1. Unionskravene som gjelder veltevern (statisk prøving), er fastsatt i bokstav B. 

B. KRAV SOM GJELDER VELTEVERN (STATISK PRØVING)(1) 

1. Definisjoner 

1.1. [ikke relevant] 

1.2. Veltevern (ROPS) 

Med «veltevern» (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som hovedformål å unngå 

eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter under normal bruk. 

Veltevernet kjennetegnes ved at det danner en frisone stor nok til å beskytte føreren når vedkommende sitter enten 

innenfor det området som avgrenses av veltevernet, eller innenfor det rommet som avgrenses av en rekke rette 

linjer fra veltevernets ytterkanter til alle deler av traktoren som kan komme i kontakt med flatt underlag, og som 

kan bære traktoren i denne stillingen dersom traktoren velter. 

1.3. Sporvidde 

1.3.1.  Innledende definisjon: hjulets eller beltets midtplan 

Hjulets eller beltets midtplan ligger midt mellom de to planene for felgenes eller beltenes omkrets i deres 

ytterkant. 

1.3.2.  Definisjon av sporvidde 

Vertikalplanet gjennom hjulakselen gjennomskjærer hjulakselens midtplan langs en rett linje som møter 

støtteflaten i ett punkt. Dersom A og B er de to punktene som derved er definert for hjulene på samme aksel på 

traktoren, er sporvidden avstanden mellom punkt A og B. Sporvidden kan defineres på denne måten for både for- 

og bakhjul. Når det gjelder tvillinghjul, er sporvidden avstanden mellom begge hjulparenes midtplan. 

For traktorer med belter er sporvidden avstanden mellom beltenes midtplan. 

1.3.3.  Tilleggsdefinisjon: traktorens midtplan 

Ytterpunktene for punkt A og B på traktorens bakaksel gir den største mulige verdien for sporvidden. 

Vertikalplanet som danner en rett vinkel på linjen AB i dennes midtpunkt, er traktorens midtplan. 

1.4. Akselavstand 

Avstanden mellom de vertikalplan som går gjennom de to linjene AB som definert ovenfor, én for forhjulene og én 

for bakhjulene. 

1.5. Bestemmelse av setets indekspunkt, setets plassering og innstilling ved prøving 

1.5.1.  Setets indekspunkt (SIP)(2) 

Setets indekspunkt skal bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995. 

1.5.2.  Setets plassering og innstilling ved prøving 

1.5.2.1. Dersom setet stilling kan justeres, skal det settes i høyeste bakre posisjon.  
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1.5.2.2. Dersom ryggstøttens helling kan innstilles, skal den stilles inn i midtstilling, 

1.5.2.3. Dersom setet er utstyrt med fjæring, skal fjæringen blokkeres midtveis i vandringen, med mindre dette klart er i 

strid med seteprodusentens anvisninger. 

1.5.2.4. Dersom setets stilling bare kan justeres i lengderetningen og i høyden, skal lengdeaksen gjennom setets 

indekspunkt være parallell med traktorens vertikalplan i lengderetningen som går gjennom rattets midtpunkt, med 

en tillatt sideforskyvning på høyst 100 mm. 

1.6. Frisone 

1.6.1.  Referanseplan for sete og ratt 

Frisonen er illustrert i figur 4.11-4.13 og tabell 4.2. Sonen defineres i forhold til referanseplanet og setets 

indekspunkt. Referanseplanet skal fastsettes før belastningsserien innledes; det er et vertikalplan som vanligvis 

ligger i traktorens lengderetning og går gjennom setets indekspunkt og rattets midtpunkt. Normalt sammenfaller 

referanseplanet med traktorens midtplan i lengderetningen. Referanseplanet skal antas å bevege seg horisontalt 

med setet og rattet under belastning, men å forbli vinkelrett på traktoren eller gulvet i veltevernet. Frisonen 

defineres på grunnlag av nr. 1.6.2 og 1.6.3. 

1.6.2.  Bestemmelse av frisonen for traktorer med ikke-vendbart sete 

Frisonen for traktorer med et ikke-vendbart sete defineres i nr. 1.6.2.1-1.6.2.10 og avgrenses av følgende plan når 

traktoren står på en horisontal flate og setet er justert og stilt inn som angitt i nr. 1.5.2.1-1.5.2.4(2), og rattet, dersom 

dette er justerbart, er midtstilt for kjøring i sittende stilling: 

1.6.2.1. et horisontalplan A1 B1 B2 A2, (810 + av) mm over setets indekspunkt med linjen B1B2 liggende (ah – 10) mm bak 

setets indekspunkt, 

1.6.2.2. et skråplan G1 G2 I2 I1, som er vinkelrett på referanseplanet og omfatter både et punkt 150 mm bak linjen B1B2 og 

ryggstøttens bakerste punkt, 

1.6.2.3. en sylindrisk flate A1 A2 I2 I1, som er vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 120 mm og tangerer planene 

definert i nr. 1.6.2.1 og 1.6.2.2, 

1.6.2.4. en sylindrisk flate B1 C1 C2 B2, som er vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 900 mm, strekker seg 

400 mm forover og tangerer planet definert i nr. 1.6.2.1, langs linjen B1B2, 

1.6.2.5. et skråplan C1 D1 D2 C2, som er vinkelrett på referanseplanet, treffer flaten definert i nr. 1.6.2.4 og går 40 mm 

foran rattets forreste ytterkant. Dersom rattet er justert til en høy posisjon, strekker dette planet seg forover fra 

linjen B1B2 og tangerer flaten definert i nr. 1.6.2.4, 

1.6.2.6. et vertikalplan D1 E1 E2 D2, som er vinkelrett på referanseplanet 40 mm foran rattets ytterkant, 

1.6.2.7. et horisontalplan E1 F1 F2 E2 som går gjennom et punkt (90 – av) mm under setets indekspunkt, 

1.6.2.8. en flate G1 F1 F2 G2, om nødvendig buet mellom nedre grense av planet definert i nr. 1.6.2.2 og horisontalplanet 

definert i nr. 1.6.2.7, som er vinkelrett på referanseplanet og i kontakt med ryggstøtten i hele dens lengde, 

1.6.2.9. vertikalplanene J1 E1 F1 G1 H1 og J2 E2 F2 G2 H2. Disse vertikalplanene skal strekke seg 300 mm opp over plan E1 

F1 F2 E2; avstanden E1 E0 og E2 E0 skal være 250 mm, 
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1.6.2.10. de parallelle planene A1 B1 C1 D1 J1 H1 I1 og A2 B2 C2 D2 J2 H2 I2, som skråner slik at den øverste kanten av planet 

på den siden hvor belastningen påføres, er minst 100 mm fra det vertikale referanseplanet. 

1.6.3.  Bestemmelse av frisonen for traktorer med vendbar førerplass 

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal frisonen være det området som avgrenses av de to 

frisonene som defineres av rattets og setets to forskjellige stillinger. 

1.6.4.  Valgfrie seter 

1.6.4.1.  For traktorer som kan utstyres med valgfrie seter, skal det avgrensede området som omfatter indekspunktene for 

alle setealternativer, brukes under prøvingene. Veltevernet skal ikke trenge inn i den større frisonen, som fastsettes 

ut fra disse forskjellige seteindekspunktene. 

1.6.4.2.  Dersom et nytt setealternativ tilbys etter at prøvingen har funnet sted, skal det bestemmes om frisonen rundt det 

nye setets indekspunkt ligger innenfor det avgrensede området som er fastsatt tidligere. Dersom dette ikke er 

tilfelle, skal det foretas ny prøving. 

1.6.4.3.  Et sete til en person i tillegg til føreren, som traktoren ikke kan styres fra, regnes ikke som et valgfritt sete. 

Ettersom definisjonen av frisone gjelder førersetet, skal dette setets indekspunkt ikke bestemmes. 

1.7. Masse 

1.7.1.  Masse uten ballast 

Traktorens masse uten innretninger for ballastering, og for traktorer med luftfylte dekk, uten flytende ballast i 

dekkene. Traktoren skal være i driftsferdig stand med fulle tanker, kretser og radiator, veltevern med kledning og 

eventuelt belteutstyr eller ytterligere komponenter for forhjulstrekk som kreves for normal bruk. Føreren skal ikke 

regnes med. 

1.7.2.  Største tillatte masse 

Med største tillatte masse menes den største masse for traktoren som produsenten har oppgitt som teknisk tillatt, 

og er angitt på kjøretøyets merkeplate og/eller i brukerhåndboken. 

1.7.3.  Referansemasse 

Den masse produsenten har valgt for beregning av tilført energi og belastningskrefter som skal brukes i 

prøvingene. Massen kan ikke være lavere enn massen uten ballast og skal være tilstrekkelig til å sikre at 

masseforholdet ikke overstiger 1,75 (se nr. 1.7.4). 

1.7.4.  Masseforhold 

Forholdet (
Største tillatte masse 

Referansemasse
) kan ikke være større enn 1,75. 

1.8. Tillatte toleranser ved måling 

Tid ± 0,1 s 

Avstand ± 0,5 mm 

Kraft ± 0,1 % (av fullt skalautslag på føleren) 

Vinkel:  ± 0,1° 

Masse ± 0,2 % (av fullt skalautslag på føleren) 

1.9. Symboler 

ah (mm) Halvparten av horisontal seteinnstilling 

av (mm) Halvparten av vertikal seteinnstilling 
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D (mm) Deformasjon av veltevernet på det punkt og i den retning belastningen er påført. 

D’ (mm) Deformasjon av veltevernet ved beregnet nødvendig energi 

EIS (J) Tilført energi som skal opptas under sidebelastning 

EIL1 (J) Tilført energi som skal opptas under belastning i lengderetningen 

EIL2 (J) Tilført energi som skal opptas under belastning i lengderetningen 

F (N) Statisk belastningskraft 

Fmax (N) Høyeste statiske belastningskraft under påføring av belastning, overbelastning ikke medregnet 

F’ (N) Kraft for beregnet nødvendig energi. 

M (kg) Referansemasse brukt til å beregne tilført energi og belastningskrefter 

2. Anvendelsesområde 

2.1. Dette vedlegg får anvendelse på traktorer med minst to aksler for hjul med luftfylte dekk eller som har belter i 

stedet for hjul, og en masse uten ballast på høyst 600 kg. Masseforholdet (Største tillatte masse / Referansemasse) 

kan ikke være større enn 1,75. 

2.2. Bakhjulenes minste sporvidde skal normalt ikke overstige 1 150 mm. Det kan finnes visse typer traktorer, for 

eksempel gressklippere, smalsporede traktorer til bruk på vinmarker, lavprofiltraktorer som brukes i bygninger 

med begrenset fri høyde eller i frukthager, traktorer med stor bakkeklaring og særlige skogbruksmaskiner som 

lastebærere og lunnetraktorer, som ikke omfattes av dette vedlegg. 

3. Regler og anvisninger 

3.1. Alminnelige bestemmelser 

3.1.1.  Veltevernet kan være produsert av traktorprodusenten eller av en uavhengig virksomhet. I begge tilfeller er 

prøvingen bare gyldig for den traktormodell som den utføres på. Veltevernet skal prøves igjen for hver 

traktormodell det skal monteres på. En prøvingsinstitusjon kan imidlertid bekrefte at motstandsprøvingene også er 

gyldige for traktormodeller som avviker fra den opprinnelige modellen ved endringer på motor, over-

føringsinnretning og ratt og forhjulsoppheng. Samtidig kan mer enn ett veltevern prøves for hver traktormodell. 

3.1.2.  Veltevernet som inngis for statisk prøving, skal være montert på normal måte på den traktormodellen eller det 

traktorunderstellet det brukes på. Traktorunderstellet skal være komplett, herunder med festebraketter og andre 

traktordeler som kan bli påvirket av belastninger som veltevernet påføres. 

3.1.3.  Når det gjelder «tandemtraktorer», skal standardversjonens masse for den del som veltevernet skal monteres på, 

anvendes. 

3.1.4.  Et veltevern kan være konstruert utelukkende med henblikk på å beskytte føreren dersom traktoren skulle velte. På 

veltevernet kan det være mulig å montere en mer eller mindre midlertidig beskyttelse mot været for føreren. 

Føreren vil normalt fjerne dette når det er varmt. Det finnes imidlertid veltevern med permanent kledning, der 

ventilasjon i varmt vær skjer gjennom vinduer eller luker. Ettersom kledningen kan øke veltevernets styrke, og 

ettersom den, dersom den kan tas av, kan være tatt av ved en eventuell ulykke, skal alle deler som sjåføren kan ta 

av, fjernes før prøvingen. Dører, takluker og vinduer som kan åpnes, skal enten fjernes eller festes i åpen stilling 

under prøvingen slik at de ikke øker veltevernets styrke. Det skal anføres om de i denne stilling vil kunne utgjøre 

en fare for føreren ved velting. 

I disse reglene vises det heretter bare til prøving av veltevernet. Det skal være underforstått at dette omfatter 

kledning som ikke er av midlertidig art.  
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En beskrivelse av enhver form for midlertidig kledning skal vedlegges spesifikasjonene. Glass og annet skjørt 

materiale skal fjernes før prøvingen. Komponenter i traktoren og veltevernet som kan bli skadet under prøvingen, 

og som ikke har innvirkning på veltevernets styrke eller dimensjoner, kan fjernes før prøvingen dersom 

produsenten ønsker dette. Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer under prøvingen. 

3.1.5.  Alle traktorkomponenter som bidrar til veltevernets styrke, som skvettskjermer som er forsterket av produsenten, 

bør beskrives og deres målinger oppgis i prøvingsrapporten. 

3.2. Apparat 

For å kontrollere at det ikke har forekommet inntrenging i frisonen under prøvingen, skal de metoder som 

beskrevet i nr. 1.6, figur 4.11-4.13 og tabell 4.2 anvendes. 

3.2.1.  Horisontale belastningsprøvinger (figur 4.1-4.5) 

Følgende skal anvendes ved horisontale belastningsprøvinger: 

3.2.1.1. materiell, utstyr og fastgjøringsmidler for å sikre at traktorunderstellet er solid fastgjort i bakken og støttes 

uavhengig av dekkene, 

3.2.1.2. innretning til å påføre veltevernet en horisontal kraft; det skal være mulig å fordele belastningen jevnt og vinkelrett 

på belastningsretningen, 

3.2.1.2.1. en bjelke med en lengde på minst 250 mm og høyst 700 mm med nøyaktige multipler på 50 mm mellom disse 

lengdene. Den vertikale siden av bjelkens tverrsnitt skal være 150 mm, 

3.2.1.2.2. de kantene på bjelken som er i kontakt med veltevernet, skal være buet med en radius på høyst 50 mm, 

3.2.1.2.3. universalledd, eller tilsvarende, skal anvendes for å sikre at belastningsinnretningen ikke dreier eller forskyver 

veltevernet i noen annen retning enn belastningsretningen, 

3.2.1.2.4. dersom den rette linjen som defineres av den relevante bjelken på veltevernet ikke er vinkelrett på belastnings-

retningen, skal rommet fylles opp slik at belastningen fordeles over hele lengden, 

3.2.1.3. utstyr for måling av kraft og deformasjon i belastningsretningen med hensyn til traktorunderstellet. For å sikre 

nøyaktighet skal målingene avleses fortløpende. Måleinnretningene skal være plassert slik at kraften og deforma-

sjonen kan registreres i belastningspunktet og langs belastningslinjen. 

3.2.2.  Vertikale belastningsprøvinger (figur 4.6-4.8) 

Følgende skal anvendes ved vertikale belastningsprøvinger: 

3.2.2.1. materiell, utstyr og fastgjøringsmidler for å sikre at traktorunderstellet er solid fastgjort i bakken og støttes 

uavhengig av dekkene, 

3.2.2.2. innretning for påføring av en loddrett kraft nedover mot veltevernet, herunder en stiv bjelke med en bredde på 

minst 250 mm, 

3.2.2.3. utstyr for måling av den totale vertikale kraften som anvendes. 

3.3. Prøvingsforhold 

3.3.1.  Veltevernet skal oppfylle produktspesifikasjonene og monteres på understellet til den aktuelle traktormodell i 

samsvar med festemetoden angitt av produsenten. 

3.3.2.  Montasjen skal festes i fundamentet slik at de delene som forbinder montasjen og fundamentet, ikke deformeres 

vesentlig i forhold til veltevernet under belastning. Under belastningen skal montasjen ikke få noen støtte enn det 

som den opprinnelige festingen gir.  
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3.3.3.  Dersom sporvidden for hjul eller belter kan justeres, skal sporvidden justeres slik at hjulene eller beltene ikke 

påvirker veltevernet under prøvingen. 

3.3.4.  Veltevernet skal være utstyrt med de instrumentene som er nødvendige for å oppnå de data som kreves for å få de 

nødvendige opplysningene om kraft/deformasjon. 

3.3.5.  Alle prøvinger skal utføres på samme veltevern. Det må ikke foretas reparasjon eller oppretting av noen 

konstruksjonsdel mellom de ulike delene av prøvingen. 

3.3.6.  Etter de siste prøvingene skal veltevernets varige deformasjoner måles og registreres. 

3.4. Rekkefølge ved prøving 

Prøvingene skal utføres i følgende rekkefølge: 

3.4.1.  Belastning i lengderetningen 

For traktorer med hjul der minst 50 % av massen hviler på bakakselen, og for traktorer med belter skal 

belastningen i lengderetningen påføres bakfra. For andre traktorer skal belastningen i lengderetningen påføres 

forfra. 

3.4.2.  Første vertikale belastningsprøving 

Første vertikale belastningsprøving skal utføres på samme ende av veltevernet som belastningen i lengderetningen. 

3.4.3.  Belastning fra siden 

Dersom setet er forskjøvet eller veltevernets motstandsdyktighet er asymmetrisk, skal sidebelastningen skje på den 

siden som mest sannsynlig vil føre til inntrenging i frisonen. 

3.4.4.  Andre vertikale belastningsprøving 

Den andre vertikale belastningsprøvingen skal utføres på motsatt ende av veltevernet som belastningen i 

lengderetningen. Dersom veltevernet har to stolper, skal den andre belastningsprøvingen skje på samme punkt som 

den første belastningsprøvingen. 

3.4.5.  Andre belastning i lengderetningen 

3.4.5.1.  En andre belastning i lengderetningen skal påføres traktorer som er påmontert et nedfellbart (f.eks. med to stolper) 

eller vippbart (f.eks. uten to stolper) veltevern, dersom ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt: 

Midlertidig nedfellbart veltevern for særlige driftsvilkår, 

Veltevern som er konstruert for å vippes ved bruk, med mindre vippemekanismen er uavhengig av veltevernets 

konstruksjon. 

3.4.5.2.  For nedfellbare veltevern er det ikke nødvendig med en andre belastning i lengderetningen dersom den første 

belastningen i lengderetningen ble påført i veltevernets nedfellingsretning. 

3.5. Horisontale belastningsprøvinger bakfra, forfra og fra siden 

3.5.1.  Alminnelige bestemmelser 

3.5.1.1.  Belastningen som påføres veltevernet, skal fordeles jevnt ved hjelp av en stiv bjelke vinkelrett på 

belastningsretningen (se 3.2.1.2). Den stive bjelken kan være utstyrt med en innretning som skal hindre at den 

forflytter seg sidelengs. Belastningen skal påføres på en slik måte at den kan betraktes som statisk. Når 

belastningen påføres, skal kraft og deformasjon registreres fortløpende for å sikre nøyaktighet. Så snart den første 

påføringen har begynt, skal ikke belastningen reduseres før prøvingen er fullført. Retningen for den påførte kraften 

skal holdes innenfor følgende grenser: 

— ved prøvingens begynnelse (ingen belastning): ± 2°, 

— under prøvingen (under belastning): 10° over og 20° under horisontalplanet.  
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Påføringen av belastning skal betraktes som statisk dersom deformasjonshastigheten under belastning ikke er 

større enn 5 mm/s. 

3.5.1.2.  Dersom det ikke er noe tverrgående konstruksjonselement i belastningspunktet, kan det ved prøvingen benyttes en 

midlertidig prøvebjelke som ikke gir ekstra styrke. 

3.5.2.  Belastning i lengderetningen (figur 4.1 og 4.2) 

Belastningen skal påføres horisontalt og parallelt med traktorens midtplan. Dersom belastningen påføres bakfra 

(nr. 3.4.1), skal belastningen i lengderetningen og sideveis påføres på forskjellige sider av traktorens midtplan. 

Dersom belastningen i lengderetningen påføres forfra, skal den være på samme side som sidebelastningen. 

Belastningen skal legges mot veltevernets øverste tverrgående konstruksjonselement (dvs. den delen som 

sannsynligvis vil treffe bakken først ved en velt). 

Belastningspunktet skal ligge i en avstand av en seksdel av bredden av toppen av veltevernet, målt innover fra det 

ytre hjørnet. Med veltevernets bredde menes avstanden mellom to linjer som er parallelle med traktorens midtplan, 

og som tangerer veltevernets ytterste deler i det horisontalplanet som tangerer overkanten av de øverste 

tverrgående konstruksjonselementene. 

Dersom veltevernet består av buede konstruksjonselementer og det ikke finnes noen egentlige hjørner, skal 

følgende framgangsmåte benyttes for å bestemme W. Prøvingsingeniøren skal identifisere hvilket buet 

konstruksjonselement som mest sannsynlig vil treffe bakken først ved en asymmetrisk velt bakover eller forover 

(f.eks. en velt forover eller bakover der en side av veltevernet antas å ville bære den opprinnelige belastningen). 

Endepunktene for W skal være midtpunktene for de ytre radiene som dannes mellom de andre rette eller buede 

konstruksjonsdelene som utgjør veltevernets øverste del. Dersom flere buede konstruksjonsdeler kan velges, skal 

prøvingsingeniøren trekke linjer på bakken for alle relevante deler for å bestemme hvilken flate som etter all 

sannsynlighet vil treffe bakken først. Se figur 4.3 a) og b) for eksempler. 

Merknad: 

Dersom konstruksjonsdelene er buet, skal det bare tas hensyn til bredden i enden av den delen der belastningen i 

lengderetningen skal påføres. 

Lengden på belastningsfordelingsinnretningen (se 3.2.1.2) skal være minst en tredel av veltevernets bredde men 

heller ikke være mer enn 49 mm større enn dette. 

Belastningen i lengderetningen skal stanses når 

3.5.2.1. energien som opptas av veltevernet, er lik eller større enn den nødvendige tilførte energi EIL1, der 

EIL1 = 1,4 M 

3.5.2.2. veltevernet trenger inn i frisonen eller etterlater frisonen ubeskyttet (godkjenningsvilkår i 3.8 nedenfor). 

3.5.3.  Sidebelastning (figur 4.4 og 4.5) 

Sidebelastningen skal påføres horisontalt 90° på traktorens midtplan. Den skal påføres mot den øverste delen av 

veltevernet i et punkt (160 – ah) mm foran setets indekspunkt. 

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og styre) skal den påføres mot veltevernets øverste del i 

midtpunktet mellom de to seteindekspunktene.  
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Dersom det er sikkert at en bestemt del av veltevernet vil treffe bakken først når traktoren velter sideveis, skal 

belastningen påføres i dette punktet, forutsatt at det belastningen kan fordeles jevnt som angitt i 3.5.1.1. Dersom 

veltevernet har to stolper, skal sidebelastningen påføres det øverste konstruksjonselementet på siden, uansett hvor 

setets indekspunkt befinner seg. 

Spesifikasjonene for belastningsfordelingsbjelken er gitt i nr. 3.2.1.2.1. 

Sidebelastningen skal stanses når 

3.5.3.1. energien som opptas av veltevernet, er lik eller større enn den nødvendige energi EIS, der 

EIS = 1,75 M 

3.5.3.2. veltevernet trenger inn i frisonen eller etterlater frisonen ubeskyttet (godkjenningsvilkår i 3.8 nedenfor). 

3.6. Vertikale belastningsprøvinger 

3.6.1.  Vertikal belastningsprøving bak (figur 4.6, 4.7.a-4.7.e) 

3.6.1.1.  Belastningsbjelken skal plasseres tvers over den bakre øverste konstruksjonsdelen slik at resultanten av 

belastningskreftene påføres i traktorens vertikale referanseplan. Belastningskraften F skal påføres etter følgende 

formel: 

F = 20 M 

Denne kraften skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan fastslås at veltevernet beveger 

seg. 

3.6.1.2.  Dersom bakre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften påføres inntil taket 

er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste del med den delen av 

traktorens bakpart som kan bære traktoren når den er veltet. Deretter fjernes kraften, og belastningsbjelken flyttes 

slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil bære traktoren når den er veltet helt rundt. 

Belastningskraften F = 20 M skal deretter påføres. 

3.6.2.  Vertikal belastningsprøve foran (figur 4.6-4.8) 

3.6.2.1.  Belastningsbjelken skal plasseres tvers over den fremre øverste konstruksjonsdelen slik at resultanten av 

belastningskreftene påføres i traktorens vertikale referanseplan. Belastningskraften F skal påføres etter følgende 

formel: 

F = 20 M 

Denne kraften skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan fastslås at veltevernet beveger 

seg. 

3.6.2.2.  Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full belastningskraft (figur 4.8.a og 4.8.b), skal kraften 

påføres inntil taket er så deformert at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste del med 

den delen av traktorens forpart som kan bære traktoren når den er veltet. Deretter fjernes kraften, og belastnings-

bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil bære traktoren når den er veltet helt rundt. 

Belastningskraften F = 20 M skal deretter påføres. 

3.7. Andre belastningsprøving i lengderetningen 

Belastningen skal påføres i motsatt retning av den første belastningen i lengderetningen, mot det hjørnet som 

ligger lengst unna det første belastningspunktet i lengderetningen (figur 4.1 og 4.2). 

Belastningen i lengderetningen skal stanses når  
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3.7.1. energien som opptas av veltevernet, er lik eller større enn den nødvendige energi EIL2, der 

EIL2 = 0,35 M 

3.7.2. veltevernet trenger inn i frisonen eller etterlater frisonen ubeskyttet (godkjenningsvilkår i 3.8 nedenfor). 

3.8. Godkjenningsvilkår 

For at veltevernet skal godkjennes, må det oppfylle følgende vilkår under og etter at prøvingene er fullført: 

3.8.1. Ingen del kan trenge inn i frisonen under noen del av prøvingene. Ingen del kan treffe setet under prøvingene. 

Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. Dette anses å være tilfellet 

dersom noen del av frisonen ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den 

retningen som prøvingsbelastningen påføres fra. I denne sammenheng skal innstillingen for dekk og sporvidde 

være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt, 

3.8.2. for midjestyrte traktorer skal de to delenes midtplan antas å være på linje, 

3.8.3. etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal veltevernets varige deformasjon registreres. For dette formål 

skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt registreres før prøvingen begynner. 

Deretter registreres eventuelle forskyvninger av konstruksjonsdeler som skyldes belastningsprøvingene, samt 

høydeendringer av takets fremre og bakre konstruksjonsdeler, 

3.8.4. når det nødvendige energiopptaket oppnås ved hver av de foreskrevne horisontale belastningsprøvingene, skal 

kraften overstige 0,8 Fmax,  

3.8.5  en overbelastningsprøving skal utføres dersom den påførte kraften avtar med mer enn 3 % under de siste 5 % av 

oppnådd deformasjon, når den nødvendige energien opptas av veltevernet (se figur 4.14-4.16). Beskrivelse av 

overbelastningsprøvingen: 

3.8.5.1. En overbelastningsprøving skal bestå av en gradvis økning av den horisontale belastningen i trinn på 5 % av 

opprinnelig nødvendig energi, inntil høyst 20 % ytterligere energi. 

3.8.5.2. Overbelastningsprøvingen skal betraktes som avsluttet med godt resultat dersom kraften etter opptak av 5, 10 eller 

15 % ytterligere energi, synker med mindre enn 3 % for hver energiøkning på 5 % og samtidig forblir større enn 

0,8 Fmax, eller dersom kraften etter opptak av ytterligere 20 % energi er større enn 0,8 Fmax. 

3.8.5.3. Ytterligere brudd eller sprekker og/eller inntrenging i eller manglende beskyttelse av frisonen som følge av 

elastisk deformasjon, tillates under overbelastningsprøvingen. Etter at belastningen er fjernet, skal imidlertid 

veltevernet ikke trenge inn i frisonen, som skal være fullstendig beskyttet. 

3.8.6. Det skal brukes samme kraft i begge de vertikale belastningsprøvingene. 

3.8.7. Det skal ikke finnes noen utstikkende deler eller komponenter som kan forårsake alvorlig skade ved en 

velteulykke, eller som ved deformasjon kan føre til at for eksempel førerens ben eller fot havner i klem. 

3.8.8. Det skal ikke være noen andre komponenter som utgjør en alvorlig fare for føreren. 

3.9. Utvidelse til andre traktormodeller 

3.9.1.  [ikke relevant]  
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3.9.2.  Teknisk utvidelse 

Dersom det utføres tekniske endringer på traktoren, veltevernet eller metoden for festing av veltevernet til 

traktoren, kan prøvingsinstitusjonen som utførte den opprinnelige prøvingen, utstede en «teknisk utvidelses-

rapport» i følgende tilfeller: 

3.9.2.1. Utvidelse av prøvingsresultatet for veltevernet til andre traktormodeller 

Det er ikke nødvendig å utføre horisontale og vertikale belastningsprøvinger på hver enkelt traktormodell dersom 

veltevernet og traktoren oppfyller vilkårene i 3.9.2.1.1-3.9.2.1.5. 

3.9.2.1.1. Vernet skal være identisk med vernet som har gjennomgått prøving. 

3.9.2.1.2. Det skal ikke kreves mer enn 5 % mer energi enn den energien som ble beregnet for den opprinnelige prøvingen. 

Grensen på 5 % skal også gjelde for utvidelser i tilfeller der belter skiftes ut med hjul på samme traktor. 

3.9.2.1.3. Festemetoden og de delene på traktoren som veltevernet festes til, skal være identiske. 

3.9.2.1.4. Alle deler som kan avlaste veltevernet, som skvettskjermer og motorpanser, skal være identiske. 

3.9.2.1.5. Setets plassering og kritiske dimensjoner på veltevernet og veltevernets relative plassering på traktoren skal være 

slik at frisonen fortsatt er beskyttet av veltevernet selv om det har blitt deformert gjennom alle prøvingene (dette 

skal kontrolleres ved å bruke samme referanse for frisone som i den opprinnelige prøvingsrapporten, henholdsvis 

setets referansepunkt [SRP] eller setets indekspunkt [SIP]). 

3.9.2.2. Utvidelse av prøvingsresultatet for veltevernet til endrede veltevernmodeller 

Denne framgangsmåten skal følges når bestemmelsene i nr. 3.9.2.1 ikke er oppfylt, men den skal ikke følges når 

metoden for festing av veltevernet til traktoren ikke følger samme prinsipp (f.eks. dersom gummistøtter erstattes 

av en opphengsinnretning). 

3.9.2.2.1. Endringer som ikke påvirker resultatene av den opprinnelige prøvingen (f.eks. fastsveising av en festeplate for 

tilbehør på et ikke-kritisk sted på veltevernet), montering av seter med forskjellig plassering av seteindekspunkt i 

veltevernet (men det skal kontrolleres at de(n) nye frisonen(e) forblir innenfor det deformerte veltevernet under 

alle prøvingene). 

3.9.2.2.2. Endringer som muligens kan påvirke resultatene av den opprinnelige prøvingen, uten at det settes spørsmålstegn 

ved om veltevernet bør godkjennes (f.eks. endring av en konstruksjonsdel, endring av metoden for festing av 

veltevernet til traktoren). Det kan utføres en valideringsprøving, og prøvingsresultatene skal inngå i utvidelses-

rapporten. 

Følgende begrensninger gjelder for denne typen utvidelser: 

3.9.2.2.2.1. Høyst fem utvidelser kan godkjennes uten en valideringsprøving. 

3.9.2.2.2.2. Resultatene av valideringsprøvingen skal godtas som grunn til utvidelse dersom alle godkjenningsvilkårene i dette 

vedlegg er oppfylt, og dersom kraften som måles, når det nødvendige energinivået under de forskjellige 

horisontale belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den kraften som ble målt da den 

nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen, og deformasjonen som måles(3), når det 

nødvendige energinivået under de forskjellige horisontale belastningsprøvingene ikke avviker med mer enn ± 7 % 

fra den deformasjonen som ble målt da den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen. 
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3.9.2.2.2.3. En utvidelsesrapport kan omfatte mer enn én endring av et veltevern dersom de består i forskjellige valgmu-

ligheter for ett og samme veltevern, men bare én valideringsprøving kan godkjennes i en enkelt utvidelsesrapport. 

De valgmulighetene som ikke gjennomgår prøving, skal beskrives i et eget avsnitt i utvidelsesrapporten. 

3.9.2.2.3. Økning av referansemassen angitt av produsenten for et veltevern som allerede har gjennomgått prøving. Dersom 

produsenten vil beholde det samme godkjenningsnummeret, er det mulig å utstede en utvidelsesrapport etter 

gjennomført valideringsprøving (grenseverdiene på ± 7 %, beskrevet i nr. 3.9.2.2.2.2, får i så fall ikke anvendelse). 

3.10. [ikke relevant] 

3.11. Veltevernets egenskaper i kaldt vær 

3.11.1.  Dersom det hevdes at vernet har egenskaper som gjør det bestandig mot kaldskjørhet, skal produsenten oppgi 

nærmere opplysninger, som skal inngå i rapporten. 

3.11.2.  Følgende krav og framgangsmåter skal sikre styrke og motstand mot sprøbrudd ved lave temperaturer. Forslagsvis 

bør følgende minstekrav til materialer være oppfylt ved vurdering av veltevernets egnethet ved lave 

driftstemperaturer i de landene der slik tilleggsbeskyttelse er påkrevd ved drift. 

3.11.2.1.  Bolter og muttere som brukes til å feste veltevernet til traktoren og til å forbinde veltevernets konstruksjonsdeler, 

skal ha egnede, kontrollerte seighetsegenskaper ved lave temperaturer. 

3.11.2.2.  Alle sveiseelektroder som brukes i framstillingen av konstruksjonsdeler og fester, skal være forenlige med 

materialene i veltevernet, som angitt i nr. 3.11.2.3 nedenfor. 

3.11.2.3.  Stålmaterialer til veltevernets konstruksjonsdeler skal bestå av materialer med kontrollert seighet som oppfyller 

minstekravene ved Charpy V-skårslagprøving, som vist i tabell 4.1. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med 

ISO 630:1995, endr. 1:2003. 

Stål med en tykkelse etter valsing på mindre enn 2,5 mm og et karboninnhold på mindre enn 0,2 %, anses å 

oppfylle dette kravet. Konstruksjonsdeler i veltevernet som er framstilt av andre materialer enn stål, skal ha en 

tilsvarende belastningsmotstand ved lave temperaturer. 

3.11.2.4.  Ved prøving i henhold til Charpy V-skårslagprøving skal prøvelegemenes størrelse ikke være mindre enn de 

største størrelsene i tabell 4.1 som materialet tillater. 

3.11.2.5.  Charpy V-skårslagprøvinger skal utføres i samsvar med framgangsmåten i ASTM A 370-1979, bortsett fra at 

prøvelegemenes størrelse skal være i samsvar med dimensjonene i tabell 4.1. 

3.11.2.6.  Som alternativ til denne framgangsmåten kan det brukes tettet eller halvtettet stål, som det skal gis tilstrekkelige 

spesifikasjoner for. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med ISO 630:1995, endr. 1:2003. 

3.11.2.7.  Prøvelegemene skal tas i lengderetningen fra flate emner, rør eller konstruksjonsdeler til bruk i veltevernet, før 

forming eller sveising. Prøvelegemer fra rør eller konstruksjonsdeler skal tas fra midten på den siden som har 

størst dimensjoner, og skal ikke omfatte sveiseskjøter. 

Tabell 4.1 

Minste slagenergi ved Charpy V-skårslagprøving 

Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved 

 -30 °C -20 °C 

mm J J(b) 

10 × 10(a) 11 27,5 
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Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved 

 -30 °C -20 °C 

mm J J(b) 

10 × 9 10 25 

10 × 8 9,5 24 

10 × 7,53 (a) 9,5 24 

10 × 7 9 22,5 

10 × 6,7 8,5 21 

10 × 6 8 20 

10 × 5 (a) 7,5 19 

10 × 4 7 17,5 

10 × 3,5 6 15 

(a) Angir foretrukket størrelse. Størrelsen på prøvelegemet skal ikke være mindre enn den største foretrukne størrelse som 

materialet tillater. 

(b) Energikravet ved -20 °C er 2,5 ganger høyere enn verdien fastsatt for -30 °C. Andre faktorer kan påvirke slagenergiens 

styrke, som valseretning, flytegrense, kornorientering og sveising. Disse faktorene skal tas med i betraktning ved utvelgelse 

og bruk av stålet. 

3.12. [ikke relevant] 

Figur 4.1 

Bjelkens plassering ved påføring av belastning forfra og bakfra, veltehytte og veltebøyle 

(Dimensjoner i millimeter) 

Figur 4.1.a 

Veltehytte 

 

  

Belastning 

forfra 

Belastning 

bakfra 

Setets 

indekspunkt 
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Figur 4.1.b 

Veltebøyle bak 

 

Figur 4.2 

Belastningspåføring i lengderetningen 

 

 

Setets 

indekspunkt i 

lengderetningen, 

akse 

Andre belastning i 

lengderetningen, 

foran eller bak 

Belastning i 

lengderetningen, bak 

eller foran 
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Figur 4.3 

Eksempler på «W» for veltevern med buede konstruksjonselementer 

Figur 4.3.a 

Veltevern med fire stolper 

 

Forklaring: 

1 — Setets indekspunkt 

2 — SIP, midtplan i lengderetningen 

3 — Punkt for andre belastningspåføring i lengderetningen, foran eller bak 

4 — Punkt for belastningspåføring i lengderetningen, foran eller bak 

 

Endepunkt for W 
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Figur 4.3.b 

Veltevern med to stolper 

 

Forklaring: 

1 — Setets indekspunkt (SIP) 

2 — SIP, midtplan i lengderetningen 

3 — Punkt for andre belastningspåføring i lengderetningen, foran eller bak 

4 — Punkt for belastningspåføring i lengderetningen, foran eller bak 
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Figur 4.4 

Påføring av sidebelastning (sett fra siden), veltehytte og veltebøyle 

Figur 4.4.a 

Veltehytte 

 

Figur 4.4.b 

Veltebøyle bak 

 

  

Deformasjon som 
følge av belastning i 
lengderetningen bak 

SIP 

Belastningspunkt 

Deformasjon som 
følge av belastning i 
lengderetningen bak 

SIP 

Belastningspunkt 
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Figur 4.5 

Påføring av sidebelastning (sett bakfra) 

  

(a) (b) 

Figur 4.6 

Eksempel på oppstilling for vertikal belastningsprøving 

 

 

Universalledd 

Hydraulikksylinder 

Universalledd 

Belastning 

Setets indekspunkt, lengdeakse 

Punkt for påføring 
av sidebelastning 
som i nr. 3.5.3 

Setets indekspunkt, 
lengdeakse 

Sidebelastning 

Belastningsbjelke 

Festekloss for bakaksel Festekloss for foraksel 

Belastning 
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Figur 4.7 

Bjelkens plassering ved vertikale belastningsprøvinger foran og bak, veltehytte og veltebøyle 

Figur 4.7.a 

Vertikal belastning bak 

 

 

Figur 4.7.b 

Vertikal belastning foran 

 

 

Figur 4.7.c 

Vertikal belastningsprøving for veltebøyle bak 

  

 

Belastning 

Bjelkens plassering ved vertikal 
belastningsprøving bak 

Bjelkens plassering ved 
vertikal belastningsprøving 
bak 

Bjelkens plassering ved vertikal 
belastningsprøving bak 

Bjelkens 
plassering ved 
vertikal 
belastnings-

prøving bak 

Bjelkens plassering ved vertikal 
belastningsprøving bak 

Belastningsbjelke 
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Figur 4.7.d 

Veltehytte 

 

Figur 4.7.e 

Veltebøyle bak 

 

  

Bjelkens plassering ved vertikal 
belastningsprøving bak 

Bjelkens plassering ved vertikal 
belastningsprøving foran 

Bjelkens plassering ved 
vertikal belastningsprøving bak 

Bjelkens plassering ved vertikal 
belastningsprøving foran 
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Figur 4.8 

Plassering av bjelke ved vertikal belastningsprøving foran når fremre del ikke kan motstå hele belastningen 

Figur 4.8.a 

Veltehytte 

  

Figur 4.8.b 

Veltebøyle bak 

 

 

 

Plassering av bjelke ved vertikal 
belastningsprøving foran når takets 
fremre del ikke kan motstå hele 

belastningen 

Tenkt bakkeplan 

Del av traktor som kan bære 

traktorens masse ved velt 

Belastning 

Traktorens forpart 
som kan bære 
traktorens masse 

når den er veltet 

Belastningsbjelke Tenkt bakkeplan 
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Figur 4.9 

Belastningskraften påføres slik at bjelkens midtpunkt løper gjennom traktorens vertikale referanseplan (som også er 

setets og rattets vertikale referanseplan) 

Tilfelle 1: når veltevernet, setet og rattet er fastmontert til traktorens karosseri, 

Tilfelle 2: når veltevernet er fastmontert til traktorens karosseri, og setet og styret er plassert på et gulv (opphengt eller ikke) 

men IKKE festet til veltevernet. 

I disse tilfellene omfatter nevnte vertikale referanseplan for setet og rattet i normale tilfeller også traktorens tyngdepunkt under 

samtlige belastninger. 

Figur 4.10 

Belastningskraften påføres slik at bjelkens midtpunkt løper gjennom traktorens vertikale referanseplan 

 

Det kan defineres et tilfelle 3 og 4 der veltevernet er festet til en plattform, enten fastmontert (tilfelle 3) eller opphengt (tilfelle 

4) i traktorens understell. Disse løsningene for sammenføyning eller festing forårsaker forskjellige bevegelser i førerhus, frisone 

og det vertikale referanseplan. 

 

 

TILFELLE 1 og 2 

belastningsbjelke 
plasseringspunkt (belastningsbjelkens midtpunkt) 

veltevern fastmontert til 

traktorens understell 

frisone 

VERTIKALT REFERANSEPLAN for 

traktoren samt for setet og rattet 

TILFELLE 3 

belastningsbjelke 

plasseringspunkt 

(belastningsbjelkens midtpunkt) 

TILFELLE 4 

belastningsbjelke 

plasseringspunkt 

(belastningsbjelkens midtpunkt) 

frisone 

traktorens vertikale referanseplan 

referanseplan for sete og ratt 

veltevern fastmontert 
med gummiklosser eller 

fjæringssystem 

referanseplan for sete og 

ratt 

traktorens vertikale referanseplan 

veltevern fastmontert 
til traktoren gjennom 
gulvet 

SIP 
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Tabell 4.2 

Dimensjoner på frisonen 

Dimensjoner mm Merknader 

A1 A0 100 minst 

B1 B0 100 minst 

F1 F0 250 minst 

F2 F0 250 minst 

G1 G0 250 minst 

G2 G0 250 minst 

H1 H0 250 minst 

H2 H0 250 minst 

J1 J0 250 minst 

J2 J0 250 minst 

E1 E0 250 minst 

E2 E0 250 minst 

D0 E0 300 minst 

J0 E0 300 minst 

A1 A2 500 minst 

B1 B2 500 minst 

C1 C2 500 minst 

D1 D2 500 minst 

I1 I2 500 minst 

F0 G0 — 

avhengig av 

traktoren 

I0 G0 — 

C0 D0 — 

E0 F0 — 
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Figur 4.11 

Frisone 

 

Forklaring: 

1 — Setets indekspunkt 

Merk: for dimensjoner, se tabell 4.2 over 

Figur 4.12 

Frisone 

Figur 4.12.a 

Sett fra siden, snitt gjennom referanseplanet 
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Figur 4.12.b 

Sett bakfra eller forfra 

 

Forklaring: 

1 — Setets indekspunkt 

2 — Kraft 

3 — Vertikalt referanseplan 

Figur 4.13 

Frisone for traktor med vendbart sete og ratt, veltehytte og veltebøyle 

Figur 4.13.a 

Veltehytte 

 

  

Frisone når førersetet er 
vendt framover 

Frisone når førersetet er 
vendt bakover 
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Figur 4.13.b 

Veltebøyle bak 

 

Figur 4.14 

Kraft-deformasjonskurve 

Overbelastningsprøving er ikke nødvendig 

 

Merknader: 

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D’ 

2. Overbelastningsprøving er ikke nødvendig, da Fa ≤ 1,03 F’  

Statisk belastningskraft 

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2) 

Deformasjon 

Frisone når førersetet er 
vendt bakover 

Frisone når førersetet er 
vendt framover 
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Figur 4.15 

Kraft-deformasjonskurve 

Overbelastningsprøving er nødvendig 

 

Merknader: 

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D’ 

2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F’ 

3. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende, da Fb > 0,97 F’ og Fb > 0,8 F max. 

  

Deformasjon 

Statisk belastningskraft 

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2) 

Energi økt med 5 %  
(se merknad 3) 
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Figur 4.16 

Kraft-deformasjonskurve 

Overbelastningsprøvingen skal fortsette 

 

Merknader: 

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D’ 

2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F’ 

3. Ettersom Fb < 0,97 F’ er ytterligere overbelastning nødvendig 

4. Ettersom Fc < 0,97 Fb er ytterligere overbelastning nødvendig. 

5. Ettersom Fd < 0,97 Fc er ytterligere overbelastning nødvendig. 

6. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom Fe > 0,8 F max. 

7. Prøvingen er ikke bestått dersom belastningen på noe tidspunkt faller til under 0,8 F max. 

Forklarende merknader til vedlegg VIII 

1) Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt bokstav B, være identisk med ordlyden og 

nummereringen i det standardiserte OECD-regelverk for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og skogbrukstraktorer 

(statisk prøving), OECD-regelverk 4, utgave 2015 av juli 2014. 

2) Brukere minnes om at setets indekspunkt bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995, og at dette er et fast punkt i traktoren 

som ikke flyttes når setet er justert til en annen innstilling enn midtstillingen. Ved bestemmelse av frisonen skal setet være 

justert til høyeste bakre posisjon. 

3) Varig + elastisk deformasjon målt i punktet når nødvendig energinivå er oppnådd. 

 _____  

Deformasjon 

Beregnet basisenergi  

(se merknad 2) 

Energi økt med 5 %  

(se merknad 3) 

Energi økt med 10 %  

(se merknad 4) 

Energi økt med 15 %  

(se merknad 5) 

Energi økt med 20 %  

(se merknad 6) 

Overbelastning 

Statisk belastningskraft 
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VEDLEGG IX 

Krav som gjelder veltevern (veltevern montert foran på smalsporede traktorer) 

A. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Unionskravene som gjelder veltevern (veltevern montert foran på smalsporede traktorer), er fastsatt i bokstav B. 

2. Prøvinger kan gjennomføres i samsvar med de statiske eller alternativt dynamiske prøvingsmetodene som angitt i 

avsnitt B1 og B2. De to metodene anses som likeverdige. 

3. I tillegg til kravene angitt i nr. 2 skal ytelseskravene for nedfellbare veltevern angitt i avsnitt B3 være oppfylt. 

4. I avsnitt B4 beskrives dataprogrammet som brukes for å bestemme om traktoren fortsetter å rulle eller stopper å 

rulle, som skal brukes for virtuell testing. 

B. KRAV SOM GJELDER VELTEVERN (VELTEVERN MONTERT FORAN PÅ SMALSPOREDE TRAKTORER)(1) 

1. Definisjoner 

1.1  [ikke relevant] 

1.2. Veltevern (ROPS) 

Med «veltevern» (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som hovedformål å unngå 

eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter under normal bruk. 

Veltevernet kjennetegnes ved at det danner en frisone stor nok til å beskytte føreren når vedkommende sitter enten 

innenfor det området som avgrenses av veltevernet, eller innenfor det rommet som avgrenses av en rekke rette 

linjer fra veltevernets ytterkanter til alle deler av traktoren som kan komme i kontakt med flatt underlag, og som 

kan bære traktoren i denne stillingen dersom traktoren velter. 

1.3. Sporvidde 

1.3.1.  Innledende definisjon: hjulets midtplan 

Hjulets midtplan ligger midt mellom de to planene for felgenes omkrets i deres ytterkant. 

1.3.2.  Definisjon av sporvidde 

Vertikalplanet gjennom hjulakselen gjennomskjærer hjulakselens midtplan langs en rett linje som møter 

støtteflaten i ett punkt. Dersom A og B er de to punktene som derved er definert for hjulene på samme aksel på 

traktoren, er sporvidden avstanden mellom punkt A og B. Sporvidden kan defineres på denne måten for både for- 

og bakhjul. Når det gjelder tvillinghjul, er sporvidden avstanden mellom begge hjulparenes midtplan. 

1.3.3.  Tilleggsdefinisjon: traktorens midtplan 

Ytterpunktene for punkt A og B på traktorens bakaksel gir den største mulige verdien for sporvidden. 

Vertikalplanet som danner en rett vinkel på linjen AB i dennes midtpunkt, er traktorens midtplan.  
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1.4. Akselavstand 

Avstanden mellom vertikalplanene som går gjennom de to linjene AB som definert ovenfor, én for forhjulene og 

én for bakhjulene. 

1.5. Bestemmelse av setets indekspunkt, setets plassering og innstilling ved prøving 

1.5.1.  Setets indekspunkt (SIP)(2) 

Setets indekspunkt skal bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995. 

1.5.2.  Setets plassering og innstilling ved prøving 

1.5.2.1. Dersom setet stilling kan justeres, skal det settes i høyeste bakre posisjon. 

1.5.2.2. Dersom ryggstøttens helling kan innstilles, skal den stilles inn i midtstilling, 

1.5.2.3. Dersom setet er utstyrt med fjæring, skal fjæringen blokkeres midtveis i vandringen, med mindre dette klart er i 

strid med seteprodusentens anvisninger. 

1.5.2.4. Dersom setets stilling bare kan justeres i lengderetningen og i høyden, skal lengdeaksen gjennom setets 

indekspunkt være parallell med traktorens vertikalplan i lengderetningen som går gjennom rattets midtpunkt, med 

en tillatt sideforskyvning på høyst 100 mm. 

1.6. Frisone 

1.6.1.  Vertikalt referanseplan og referanselinje 

Frisonen (figur 6.1) defineres ut fra et vertikalt referanseplan og en referanselinje: 

1.6.1.1. Referanseplanet er et vertikalplan som vanligvis ligger i traktorens lengderetning og går gjennom setets 

indekspunkt og rattets midtpunkt. Normalt sammenfaller referanseplanet med traktorens midtplan i lengde-

retningen. Referanseplanet skal antas å bevege seg horisontalt med setet og rattet under belastning, men å forbli 

vinkelrett på traktoren eller gulvet i veltevernet. 

1.6.1.2. Referanselinjen er den linjen i referanseplanet som går gjennom et punkt som ligger 140 + ah bak og 90 – av under 

setets indekspunkt, og gjennom det første punktet i rattkransen som den krysser når den forlenges horisontalt. 

1.6.2.  Bestemmelse av frisonen for traktorer med ikke-vendbart sete 

Frisonen for traktorer med et ikke-vendbart sete defineres i nr. 1.6.2.1-1.6.2.11 og avgrenses av følgende plan når 

traktoren står på en horisontal flate og setet er justert og stilt inn som angitt i nr. 1.5.2.1-1.5.3.4(3), og rattet, dersom 

dette er justerbart, er midtstilt for kjøring i sittende stilling: 

1.6.2.1. to vertikalplan 250 mm på hver side av referanseplanet, som strekker seg 300 mm opp over planet definert i 

nr. 1.6.2.8 nedenfor og minst 550 mm i lengderetningen foran det vertikalplanet som er vinkelrett på 

referanseplanet som går (210 – ah) mm foran setets indekspunkt, 

1.6.2.2. to vertikalplan 200 mm på hver side av referanseplanet, som strekker seg 300 mm opp over planet som defineres i 

nr. 1.6.2.8 nedenfor og i lengderetningen fra planet definert i nr. 1.6.2.11 nedenfor, til vertikalplanet som er 

vinkelrett på referanseplanet som passerer (210 – ah) mm foran setets indekspunkt,  
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1.6.2.3. et skråplan som er vinkelrett på referanseplanet, parallelt med og beliggende 400 mm over referanselinjen, som 

strekker seg bakover til det punktet hvor det skjærer gjennom vertikalplanet som er vinkelrett på referanseplanet 

og går gjennom et punkt (140 + ah) mm bak setets indekspunkt, 

1.6.2.4. et skråplan som er vinkelrett på referanseplanet som møter planet definert i nr. 1.6.2.3, i dettes bakerste kant og 

hviler på ryggstøttens øverste del, 

1.6.2.5. et vertikalplan som er vinkelrett på referanseplanet, og som går minst 40 mm foran rattet og minst 760 – ah foran 

setets indekspunkt, 

1.6.2.6. en sylindrisk flate som har aksen vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 150 mm og tangerer de planene 

som defineres i nr. 1.6.2.3 og 1.6.2.5, 

1.6.2.7. to parallelle skråplan som går gjennom de øverste kantene av de plan som er definert i nr. 1.6.2.1, slik at 

skråplanet på slagsiden ikke kommer nærmere referanseplanet over frisonen enn 100 mm, 

1.6.2.8. et horisontalplan som går gjennom et punkt 90 – av under setets indekspunkt, 

1.6.2.9. to deler av vertikalplanet som er vinkelrett på referanseplanet som går 210 – ah foran setets indekspunkt, der begge 

disse forbinder henholdsvis de bakerste grensene for de plan som er definert i nr. 1.6.2.1 ovenfor, og de fremste 

grensene for de plan som er definert i nr. 1.6.2.2 ovenfor, 

1.6.2.10. to deler av horisontalplanet som går 300 mm over planet definert i nr. 1.6.2.8, der begge disse forbinder 

henholdsvis de øverste grensene for vertikalplanene definert i nr. 1.6.2.2 med de nederste grensene for de 

skråplanene definert i nr. 1.6.2.7 ovenfor, 

1.6.2.11. en flate, buet om nødvendig, med en generatrise som er vinkelrett på referanseplanet, og som hviler på bakre del 

av ryggstøtten. 

1.6.3.  Bestemmelse av frisonen for traktorer med vendbar førerplass 

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal frisonen være det området som avgrenses av de to 

frisonene som defineres av rattets og setets to forskjellige stillinger. For hver ratt- og setestilling skal frisonen 

defineres på grunnlag av henholdsvis nr. 1.6.1 og 1.6.2 for førerplassen i normal stilling og på grunnlag av 

nr. 1.6.1 og 1.6.2 i vedlegg X for førerplassen i omvendt stilling (se figur 6.2). 

1.6.4.  Valgfrie seter 

1.6.4.1. For traktorer som kan utstyres med valgfrie seter, skal det avgrensede området som omfatter indekspunktene for 

alle setealternativer, brukes under prøvingene. Veltevernet skal ikke trenge inn i den større frisonen, som fastsettes 

ut fra disse forskjellige seteindekspunktene. 

1.6.4.2. Dersom et nytt setealternativ tilbys etter at prøvingen har funnet sted, skal det bestemmes om frisonen rundt det 

nye setets indekspunkt ligger innenfor det avgrensede området som er fastsatt tidligere. Dersom dette ikke er 

tilfelle, skal det foretas ny prøving. 

1.6.4.3. Et sete til en person i tillegg til føreren, som traktoren ikke kan styres fra, regnes ikke som et valgfritt sete. 

Ettersom definisjonen av frisone gjelder førersetet, skal dette setets indekspunkt ikke bestemmes. 

1.7. Masse 

1.7.1.  Masse uten ballast / Egenvekt 

Traktorens masse, uten valgfritt tilleggsutstyr men med kjølevæske, smøremiddel, drivstoff, verktøy og veltevern. 

Ballast, hjulvekter, påmonterte redskaper, påmontert utstyr og alt spesialutstyr er ikke inkludert.  
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1.7.2.  Største tillatte masse 

Med største tillatte masse menes den største masse for traktoren som produsenten har oppgitt som teknisk tillatt, 

og er angitt på kjøretøyets merkeplate og/eller i brukerhåndboken. 

1.7.3.  Referansemasse 

Den massen produsenten har valgt og som brukes i formelen for beregning av pendelloddets fallhøyde, tilført 

energi og belastningskrefter som skal brukes i prøvingene. Massen kan ikke være lavere enn massen uten ballast 

og må være tilstrekkelig til å sikre at masseforholdet ikke overstiger 1,75 (se nr. 1.7.4 og 2.1.3). 

1.7.4.  Masseforhold 

Forholdet (
Største tillatte masse

Referansemasse
)(Største tillatte masse / Referansemasse) kan ikke være større enn 1,75. 

1.8. Tillatte toleranser ved måling 

Lineære dimensjoner:  ± 3 mm 

med unntak for: - - dekkutbøyning: ± 1 mm 

 - -  veltevernets deformasjon under horisontale 

belastninger: 

± 1 mm 

 - -  pendelloddets fallhøyde: ± 1 mm 

Masser:  ± 0,2 % (av fullt skalautslag på 

føleren) 

Krefter:  ± 0,1 % (av fullt skalautslag på 

føleren) 

Vinkler:  ± 0,1° 

1.9. Symboler 

ah (mm) Halvparten av horisontal seteinnstilling 

av (mm) Halvparten av vertikal seteinnstilling 

B (mm) Traktorens minste totalbredde 

Bb (mm) Veltevernets største ytre bredde 

D (mm) Deformasjon av veltevernet ved slagpunktet (dynamisk prøving) eller ved det punktet og i 

den retningen belastningen ble påført (statisk prøving) 

D’ (mm) Deformasjon av veltevernet ved beregnet nødvendig energi 

E. (J) Belastningsenergi som opptas i punktet når belastningen fjernes. Område under kraft-

deformasjonskurven 

E. (J) Belastningsenergi som opptas. Område under kraft-deformasjonskurven 

E’i (J) Belastningsenergi som opptas etter utfyllende belastningsprøving som følge av brudd eller 

sprekker 

E’’i (J) Belastningsenergi som opptas under overbelastningsprøving i tilfeller der belastningen har 

blitt fjernet før denne overbelastningsprøvingen. Område under kraft-deformasjonskurven 

Eil (J) Tilført energi som skal opptas under belastning i lengderetningen 

Eis (J) Tilført energi som skal opptas under sidebelastning 

F (N) Statisk belastningskraft 

F’ (N) Belastningskraft for beregnet nødvendig energi, tilsvarende E’i 

F-D  Kraft-deformasjonsdiagram 

Fi (N) Kraft som påføres hard del bak 
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Fmax (N) Høyeste statiske belastningskraft når belastningen påføres, overbelastning ikke medregnet 

Fv (N) Vertikal belastningskraft 

H (mm) Pendelloddets fallhøyde (dynamisk prøving) 

H’ (mm) Pendelloddets fallhøyde ved ytterligere prøving (dynamisk prøving) 

I (kg.m2) Traktorens referansetreghetsmoment rundt bakhjulenes midtlinje, uansett bakhjulenes 

masse 

L (mm) Traktorens referanseakselavstand 

M (kg) Traktorens referansemasse under motstandsprøving 

2. Anvendelsesområde 

2.1. Dette vedlegg får anvendelse på traktorer med følgende egenskaper: 

2.1.1. bakkeklaring på høyst 600 mm målt på de laveste punktene under for- og bakakslene, differensialen medregnet, 

2.1.2. fast eller regulerbar minste sporvidde på 1 150 mm på den av akslene som er utstyrt med de største dekkene. Det 

antas at den akselen som er utstyrt med de bredeste dekkene, er innstilt med en sporvidde på høyst 1 150 mm. 

Sporvidden for den andre akselen må kunne stilles inn på en slik måte at bredden i ytterkanten av de smaleste 

dekkene ikke er større enn bredden i ytterkanten av dekkene på den andre akselen. Dersom de to akslene er utstyrt 

med felger og dekk av samme størrelse, skal den faste eller regulerbare sporvidden for de to akslene være mindre 

enn 1 150 mm, 

2.1.3. masse på over 400 kg men mindre enn 3500 kg, tilsvarende traktorens egenvekt, inklusive veltevern og dekk med 

største dimensjon anbefalt av produsenten. Største tillatte masse skal ikke overstige 5 250 kg, og masseforholdet 

(største tillatte masse/referansemasse) kan ikke være større enn 1,75, 

2.1.4. er utstyrt med veltevern med doble stolper som er montert bare foran seteindekspunktet og kjennetegnes av at 

frisonen er redusert i forhold til traktorens kontur for å ivareta atkomsten til førerplassen under alle omstendigheter 

og for at veltevernet fortsatt skal være enkelt å bruke, enten det er nedfellbart eller ikke. 

2.2. Det kan finnes visse typer traktorer, for eksempel skogbruksmaskiner som lastebærere og lunnetraktorer, som ikke 

omfattes av dette vedlegg. 

B1. STATISK PRØVINGSMETODE 

3. Regler og anvisninger 

3.1. Vilkår for motstandsprøving 

3.1.1.  Gjennomføring av to innledende prøvinger 

Veltevernet skal bare gjennomgå motstandsprøving dersom både prøving av sidestabilitet og prøving av om 

traktoren unngår å rulle videre dersom den velter, er gjennomført med godkjent resultat (se flytskjema i figur 6.3). 

3.1.2.  Forberedelse til innledende prøvinger 

3.1.2.1.  Traktoren skal være påmontert veltevernet i riktig posisjon. 

3.1.2.2.  Traktoren skal være påsatt dekk med den største diameteren produsenten har oppgitt, og med minste tverrprofil for 

dekk med denne diameteren. Traktordekkene skal ikke ha flytende ballast, og de skal pumpes opp til det trykket 

som er anbefalt for arbeid i terrenget.  
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3.1.2.3.  Bakhjulene skal justeres til minste sporvidde og forhjulene deretter justeres så likt denne sporvidden som mulig. 

Dersom det er mulig å ha to fremre sporvidder med samme avstand til bakhjulenes minste sporvidde, skal den 

største av disse to sporviddene velges. 

3.1.2.4.  Alle traktorens tanker skal være oppfylt, eller væskene erstattet med tilsvarende vekt på tilsvarende sted. 

3.1.2.5.  Alle festeinnretninger som brukes i serieproduksjonen, skal være festet på traktoren i normal posisjon. 

3.1.3.  Prøving av sidestabilitet 

3.1.3.1.  Traktoren, som er klargjort som beskrevet ovenfor, plasseres på et horisontalplan slik at omdreiningspunktet for 

traktorens foraksel (eller for midjestyrte traktorer, det horisontale omdreiningspunktet mellom de to akslene) kan 

bevege seg fritt. 

3.1.3.2.  Ved hjelp av donkraft eller vinsj vippes den delen av traktoren som er fast forbundet med akselen som bærer mer 

enn 50 % av traktorens vekt, mens hellingsvinkelen måles kontinuerlig. Denne vinkelen skal være minst 38° når 

traktoren hviler i ustabil likevekt på de to hjulene som er i kontakt med underlaget. Prøvingen skal gjennomføres 

én gang med rattet blokkert i full sving til høyre og én gang med rattet blokkert i full sving til venstre. 

3.1.4.  Prøving av om traktoren unngår å rulle videre dersom den velter 

3.1.4.1. Generelle merknader 

Denne prøvingen har til hensikt å kontrollere om veltevernet som er montert på traktoren, på tilfredsstillende måte 

kan hindre at traktoren ruller videre dersom den velter til siden på en prøvingsrampe som har en hellingsgrad på 

1:1,5 (figur 6.4). 

Denne prøvingen kan gjennomføres ved å bruke en av de to prøvingsmetodene som er beskrevet i nr. 3.1.4.2 og 

3.1.4.3. 

3.1.4.2. Praktisk påvisning av egenskaper som gjør det mulig å hindre at traktoren ruller videre dersom den velter 

3.1.4.2.1.  Velteprøvingen skal utføres på en prøvingsrampe som er minst fire meter lang (se figur 6.4). Overflaten skal 

dekkes med et 18 cm tykt lag av et materiale som målt i henhold til standard ASAE S313.3 FEB1999 og 

ASAE EP542 FEB1999, har en konisk gjennomtrengingsindeks på: 

A = 235 ± 20 

eller 

B = 335 ± 20 

3.1.4.2.2.  Traktoren (klargjort som beskrevet i nr. 3.1.2) skal vippes mot siden med en starthastighet på null. For å oppnå 

dette plasseres traktoren øverst på prøvingsrampen på en slik måte at hjulene på den ene siden hviler på 

skråningen og traktorens midtplan er parallelt med nivålinjene. Etter at traktoren har vært i kontakt med 

prøvingsrampens overflate, er det tillatt at traktoren vipper opp fra overflaten ved å dreie rundt veltevernets øvre 

hjørne, men den må ikke gå rundt. Traktoren skal falle tilbake på den siden som først var i kontakt med 

prøvingsrampen. 

3.1.4.3. Matematisk påvisning av egenskaper som gjør det mulig å hindre at traktoren ruller videre dersom den velter 

3.1.4.3.1.  Følgende egenskaper ved traktoren skal fastsettes for beregning av de verdier som gjør det mulig å hindre at 

traktoren ruller videre dersom den velter (se figur 6.5): 

B0 (m) Bakdekkenes bredde 

B6 (m) Veltevernets bredde mellom høyre og venstre slagpunkt 
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B7 (m) Motorpanserets bredde 

D0 (rad) Forakselens svingvinkel fra nullposisjon til fullt utslag 

D2 (m) Høyde på fordekkene ved full aksellast 

D3 (m) Høyde på bakdekkene ved full aksellast 

H0 (m) Høyde på forakselens omdreiningspunkt 

H1 (m) Tyngdepunktets høyde 

H6 (m) Slagpunktets høyde 

H7 (m) Motorpanserets høyde 

L2 (m) Horisontal avstand mellom tyngdepunkt og foraksel 

L3 (m) Horisontal avstand mellom tyngdepunkt og bakaksel 

L6 (m) Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre krysningspunkt (dette 

tallet er negativt dersom punktet ligger foran planet for tyngdepunktet) 

L7 (m) Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og motorpanserets fremre hjørne 

Mc (kg) Traktorens masse brukt ved beregninger 

Q (kgm2) Massens treghetsmoment rundt lengdeaksen som går gjennom tyngdepunktet 

S (m) Bakakselens sporvidde 

Summen av sporvidden (S) og bredden på dekkene (B0) skal være større enn 

veltevernets bredde B6. 

3.1.4.3.2.  Beregningene skal gjøres på grunnlag av følgende forenklede hypoteser: 

3.1.4.3.2.1. Den stillestående traktoren velter på en prøvingsrampe med en hellingsgrad på 1:1,5, med en balansert foraksel, så 

snart tyngdepunktet ligger vertikalt over rotasjonsaksen. 

3.1.4.3.2.2. Rotasjonsaksen er parallell med traktorens lengdeakse og går gjennom midtpunktet av kontaktflatene på det for- 

og bakhjulet som er nederst på prøvingsrampen. 

3.1.4.3.2.3. Traktoren glir ikke nedover. 

3.1.4.3.2.4. Slaget på prøvingsrampen er delvis elastisk, med en elastisitetskoeffisient på: 

U = 0,2 

3.1.4.3.2.5. Gjennomtrengingsdybde mot prøvingsrampen og deformasjon av veltevernet gir til sammen: 

T = 0,2 m 

3.1.4.3.2.6. Ingen andre deler av traktoren trenger gjennom prøvingsrampen. 

3.1.4.3.3.  Dataprogrammet (BASIC(4)) som brukes til å fastslå om en smalsporet traktor med veltevern montert foran, 

fortsetter å rulle eller stopper å rulle dersom den velter til siden, finnes i avsnitt B4, (eksempel 6.1-6.11).  
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3.1.5.  Målemetoder 

3.1.5.1. Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og bakakselen (L3) eller forakselen (L2) 

Avstanden mellom bak- og forakselen på begge sider av traktoren skal måles for å kontrollere at rattutslaget er lik 

null. 

Avstanden mellom tyngdepunktet og bakakselen (L3) eller forakselen (L2) skal beregnes ut fra traktorens 

massefordeling mellom bak- og forhjulene. 

3.1.5.2. Høyde på bakdekkene (D3) og fordekkene (D2) 

Avstanden fra dekkets høyeste punkt til bakkeplanet skal måles (figur 6.5), og den samme metoden skal brukes for 

for- og bakdekkene. 

3.1.5.3.  Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre krysningspunkt (L6) 

Avstanden mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre krysningspunkt skal måles (figur 6.6.a, 6.6.b og 6.6.c). 

Dersom veltevernet er plassert foran tyngdepunktets plan, skal det stå et minustegn (– L6) foran den målte verdien. 

3.1.5.4. Veltevernets bredde (B6) 

Avstanden mellom høyre og venstre slagpunkt på veltevernets to vertikale stolper skal måles. 

Slagpunktet defineres av planet som tangerer veltevernet og går gjennom den linjen som forbinder de øverste 

utvendige punktene på for- og bakdekkene (figur 6.7). 

3.1.5.5. Veltevernets høyde (H6) 

Den vertikale avstanden fra slagpunktet i veltevernet til bakkeplanet skal måles. 

3.1.5.6. Motorpanserets høyde (H7) 

Den vertikale avstanden fra slagpunktet i motorpanseret til bakkeplanet skal måles. 

Slagpunktet defineres av planet som tangerer motorpanseret og veltevernet og går gjennom de øverste utvendige 

punktene på fordekket (figur 6.7). Målingen skal utføres på begge sider av motorpanseret. 

3.1.5.7. Motorpanserets bredde (B7) 

Avstanden mellom motorpanserets to slagpunkter, som definert ovenfor, skal måles. 

3.1.5.8. Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og motorpanserets fremre hjørne (L7) 

Avstanden fra motorpanserets slagpunkt, som definert ovenfor, til tyngdepunktet skal måles. 

3.1.5.9. Høyde på forakselens omdreiningspunkt (H0) 

Den vertikale avstanden mellom midten av forakselens omdreiningspunkt og midten av fordekkenes aksel (H01) 

skal angis i produsentens tekniske rapport og skal kontrolleres. 

Den vertikale avstanden fra midten av fordekkenes aksel til bakkeplanet (H02) skal måles (figur 6.8). 

Høyden på forakselens omdreiningspunkt (H0) er summen av de to verdiene ovenfor.  
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3.1.5.10. Bakakselens sporvidde (S) 

Bakakselens minste sporvidde med dekk med den største dimensjonen som produsenten har oppgitt, skal måles 

(figur 6.9). 

3.1.5.11. Bakdekkenes bredde (B0) 

Avstanden mellom et bakdekks ytterste og innerste vertikalplan skal måles i dekkets øverste del (figur 6.9). 

3.1.5.12. Forakselens svingvinkel (D0) 

Den største vinkelen definert av forakselens svingning fra horisontal stilling til største utslag, skal måles på begge 

sider av akselen, og det skal tas hensyn til eventuelle støtdempere i endestilling. Den største målte vinkelen skal 

brukes. 

3.1.5.13. Traktorens masse 

Traktorens masse skal bestemmes i samsvar med vilkårene i nr. 1.7.1. 

3.2. Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren 

3.2.1.  Alminnelige krav 

3.2.1.1. Prøvingens formål 

Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern utsettes for 

når traktoren velter. Slik prøving gjør det mulig å vurdere styrken til veltevernet og til alle braketter som fester det 

til traktoren samt styrken til alle deler på traktoren som overfører prøvingsbelastningen. 

3.2.1.2. Prøvingsmetoder 

Prøving kan utføres i samsvar med den statiske metoden eller den dynamiske metoden (se vedlegg A). De to 

metodene anses som likeverdige. 

3.2.1.3. Generelle regler for forberedelse til prøving 

3.2.1.3.1.  Veltevernet skal være i samsvar med spesifikasjonene for produksjonsserien. Det skal være festet til en av 

traktorene det er beregnet på i samsvar med produsentens anbefalte festemetode. 

Merk:  Det kreves ikke en ferdigoppbygd traktor for den statiske motstandsprøvingen, men veltevernet og de 

delene på traktoren som det er festet til, skal utgjøre en driftsklar enhet, heretter kalt «montasjen». 

3.2.1.3.2.  Under både statisk og dynamisk prøving skal traktoren (eller montasjen) være utstyrt med alle komponenter som 

inngår i produksjonsserien, og som kan påvirke veltevernets styrke eller være nødvendig for motstandsprøvingen. 

Komponenter som kan skape fare i frisonen, skal også være montert på traktoren (eller montasjen), slik at de kan 

undersøkes med hensyn til samsvar med godkjenningsvilkårene i nr. 3.2.3. 

Alle komponentene til traktoren eller til veltevernet, medregnet beskyttelse mot været, skal være med eller være 

spesifisert på tegninger. 

3.2.1.3.3.  Under motstandsprøving skal alle plater og avtakbare, ikke-bærende deler fjernes, slik at disse ikke bidrar til å øke 

veltevernets styrke.  
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3.2.1.3.4.  Sporvidden skal stilles inn slik at veltevernet, i den grad det er mulig, ikke støttes av dekkene under motstands-

prøvingen. Dersom prøvingen utføres i samsvar med den statiske metoden, må hjulene kunne fjernes. 

3.2.2.  Prøvinger 

3.2.2.1. Rekkefølge ved prøving i samsvar med statisk prøvingsmetode 

Prøvingene skal, uten at det berører de ytterligere prøvingene nevnt i nr. 3.3.1.6, og 3.3.1.7, utføres i følgende 

rekkefølge: 

1) belastningsprøving bak på veltevernet 

(se 3.3.1.1), 

2) vertikal belastningsprøving bak 

(se 3.3.1.4), 

3) belastningsprøving foran på veltevernet 

(se 3.3.1.2), 

4) belastningsprøving på siden av veltevernet 

(se 3.3.1.3), 

5) vertikal belastningsprøving foran på veltevernet 

(se 3.3.1.5). 

3.2.2.2. Alminnelige krav 

3.2.2.2.1.  Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas. 

3.2.2.2.2.  Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen. 

3.2.2.2.3.  Under hele prøvingen skal traktorens gir stå i fri og bremsene ikke være tilkoplet. 

3.2.2.2.4.  Dersom traktoren er utstyrt med et fjæringssystem mellom karosseriet og hjulene, skal dette systemet være 

blokkert under prøvingen. 

3.2.2.2.5.  Den første belastningsprøvingen bak på veltevernet skal påføres på den siden prøvingsmyndighetene mener vil gi 

belastninger som er mest mulig ufordelaktige for veltevernet. Belastningen sideveis og bakfra skal påføres på 

begge sider av veltevernets midtplan i lengderetningen. Belastningen forfra skal påføres på samme side av 

veltevernets midtplan i lengderetningen som belastningen sideveis. 

3.2.3.  Godkjenningsvilkår 

3.2.3.1.  Et veltevern anses for å ha tilfredsstilt kravene til motstandsevne dersom det oppfyller følgende vilkår: 

3.2.3.1.1. Etter hver delprøving skal det ikke forekomme brudd og sprekker som definert i nr. 3.3.2.1 eller 

3.2.3.1.2. dersom det under en av prøvingene oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det utføres en ytterligere 

prøving, i samsvar med nr. 3.3.1.7, umiddelbart etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene 

eller sprekkene, 

3.2.3.1.3. under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal ikke noen del av veltevernet trenge inn i frisonen, som 

definert i nr. 1.6,  
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3.2.3.1.4. under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal alle deler av frisonen være beskyttet av veltevernet, i 

samsvar med nr. 3.3.2.2, 

3.2.3.1.5. under prøvingene må ikke veltevernet påvirke setets struktur, 

3.2.3.1.6. den elastiske deformasjonen, som måles i samsvar med nr. 3.3.2.4, skal være mindre enn 250 mm. 

3.2.3.2.  Det skal ikke være noe utstyr som medfører noen fare for føreren. Det skal ikke være utstikkende deler eller utstyr 

som kan skade føreren dersom traktoren velter, eller noen deler eller utstyr som ved deformasjon kan føre til at for 

eksempel førerens ben eller fot havner i klem. 

3.2.4.  [ikke relevant] 

3.2.5.  Prøvingsutstyr 

3.2.5.1. Rigg for statisk prøving 

3.2.5.1.1.  Riggen for statisk prøving skal være konstruert slik at det er mulig å utsette veltevernet for trykk eller belastning. 

3.2.5.1.2.  Det skal treffes tiltak for å sikre at belastningen fordeles jevnt og vinkelrett i belastningsretningen langs en flens 

som er mellom 250 mm og 700 mm lang, og med nøyaktige multipler på 50 mellom disse lengdene. Den stive 

bjelken skal ha en vertikal anleggsflate på 150 mm. De av bjelkens kanter som er i kontakt med veltevernet, skal 

være buet, med en radius på høyst 50 mm. 

3.2.5.1.3.  Anleggsflaten skal kunne justeres til enhver vinkel i forhold til belastningsretningen, slik at den kan følge 

vinkelvariasjonene i veltevernets belastningsbærende overflate når veltevernet deformeres. 

3.2.5.1.4.  Kraftens retning (avvik fra horisontal og vertikal retning): 

— ved prøvingens begynnelse under nullbelastning: ± 2°, 

— under prøvingen, under belastning: 10° over og 20° under horisontalplanet. Disse variasjonene skal være så 

små som mulig. 

3.2.5.1.5.  Deformasjonshastigheten skal være langsom, under 5 mm/s, slik at belastningen hele tiden kan betegnes som 

statisk. 

3.2.5.2. Apparat for måling av energien veltevernet opptar 

3.2.5.2.1.  Kraft-deformasjonskurven skal plottes for å bestemme hvor mye energi veltevernet opptar. Det er ikke nødvendig 

å måle kraften og deformasjonen ved det punktet belastningen påføres veltevernet. Likevel skal kraften og 

deformasjonen måles samtidig og lineært. 

3.2.5.2.2.  Startpunktet for deformasjonsmålingene skal velges slik at bare energien som opptas av veltevernet og/eller ved 

deformasjon av visse deler av traktoren, blir tatt i betraktning. Det skal ikke tas hensyn til energien som opptas av 

deformasjonen og/eller av forankring som løsner. 

3.2.5.3. Forankring av traktoren 

3.2.5.3.1.  Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et tilstrekkelig stort område til at traktoren kan 

forankres på samme måte som vist i illustrasjonene, skal være godt festet til et fast underlag i nærheten av 

prøvingsriggen. 

3.2.5.3.2.  Traktoren skal forankres til skinnene ved hjelp av egnet utstyr (plater, kiler, ståltau, donkraft, osv.), slik at den 

ikke kan flytte på seg under prøvingen. Dette kravet skal kontrolleres under prøving ved hjelp av vanlig utstyr for 

lengdemåling.  
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Dersom traktoren flytter på seg, skal hele prøvingen gjentas, med mindre systemet for deformasjonsmåling som 

brukes ved plotting av kraft-deformasjonskurven, er tilknyttet traktoren. 

3.2.5.4. Rigg for vertikal belastningsprøving 

En rigg som vist i figur 6.10, skal kunne utøve en loddrett kraft nedover på veltevernet gjennom en stiv bjelke som 

er ca. 250 mm bred, og som er forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av universalledd. Egnede 

akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen. 

3.2.5.5. Øvrige måleapparater 

Følgende måleutstyr er også nødvendig: 

3.2.5.5.1. En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon og varig 

deformasjon, se figur 6.11). 

3.2.5.5.2. En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt beskyttet av 

veltevernet under hele prøvingen (nr. 3.3.2.2). 

3.3. Statisk prøvingsmetode 

3.3.1.  Horisontal og vertikal belastningsprøving 

3.3.1.1. Horisontal belastningsprøving bak 

3.3.1.1.1.  Belastningen skal påføres horisontalt i et vertikalplan parallelt med traktorens midtplan. 

Belastningspunktet skal være i den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes 

velting bakover, normalt den øvre kanten. Vertikalplanet der belastningen påføres, skal ligge i en avstand av  

1/6 av bredden av toppen av veltevernet, målt innover fra et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan 

og berører den ytterste delen av veltevernets topp. 

Dersom veltevernet er buet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for å sikre at 

belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte. 

3.3.1.1.2.  Montasjen skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.2.6.3. 

3.3.1.1.3.  Energien veltevernet opptar under prøvingen, skal være minst: 

Ei l = 500 + 0,5 M 

3.3.1.1.4.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) brukes samme formel. 

3.3.1.2. Horisontal belastningsprøving foran 

3.3.1.2.1.  Belastningen skal påføres horisontalt i et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan og ligger i en 

avstand av 1/6 av bredden av toppen av veltevernet, målt innover fra et vertikalplan som er parallelt med 

traktorens midtplan og berører den ytterste delen av veltevernets topp. 

Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren velter over 

på siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten. 

Dersom veltevernet er buet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for å sikre at 

belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte. 

3.3.1.2.2.  Montasjen skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.2.5.3.  
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3.3.1.2.3.  Energien veltevernet opptar under prøvingen, skal være minst: 

Ei l = 500 + 0,5 M 

3.3.1.2.4.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal energien være den største som er gitt enten ved 

formelen ovenfor eller den valgte av formlene nedenfor: 

Ei l = 2,165  10–7 M  L2 

eller 

Ei l = 0,574 I 

3.3.1.3. Belastning fra siden 

3.3.1.3.1.  Sidebelastningen skal påføres horisontalt i et vertikalplan som er vinkelrett på traktorens midtplan. 

Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes 

velting mot siden, normalt den øvre kanten. 

3.3.1.3.2.  Montasjen skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.2.5.3. 

3.3.1.3.3.  Energien veltevernet opptar under prøvingen, skal være minst: 

Ei s = 1,75 M(B6 + B) / 2B 

3.3.1.3.4.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal energien være den største som er gitt enten ved 

formelen ovenfor eller følgende formel: 

Ei s = 1,75 M 

3.3.1.4. Vertikal belastningsprøving bak 

Bjelken skal plasseres tvers over den bakre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den vertikale 

belastningskraften skal befinne seg i traktorens midtplan. Det skal påføres en kraft Fv, der: 

Fv = 20 M 

Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet beveger 

seg. 

Dersom bakre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften påføres inntil taket 

er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste del med den delen av 

traktorens bakpart som kan bære traktoren når den er veltet. 

Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil bære traktoren 

når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt. 

3.3.1.5. Vertikal belastningsprøving foran 

Bjelken skal plasseres tvers over den fremre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den vertikale 

belastningskraften skal ligge i traktorens midtplan. Det skal påføres en kraft Fv, der: 

Fv = 20 M 

Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet beveger 

seg.  
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Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften påføres inntil 

taket er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste punkt med den 

delen av traktorens forpart som kan bære traktoren når den er veltet. 

Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil bære traktoren 

når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt. 

3.3.1.6. Utfyllende overbelastningsprøving (figur 6.14-6.16) 

En overbelastningsprøving skal utføres dersom kraften avtar med mer enn 3 % under de siste 5 % av oppnådd 

deformasjon, når den nødvendige energien opptas av veltevernet (se figur 6.15). 

Overbelastningsprøvingen omfatter en gradvis økning av den horisontale belastningen i trinn på 5 % av 

opprinnelig nødvendig energi, inntil høyst 20 % av den tilførte energien (se figur 6.16). 

Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter hver økning på 5 %, 10 % eller 15 % av den 

nødvendige energien, avtar med mindre enn 3 % for en økning på 5 % og forblir over 0,8 Fmax. 

Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter at veltevernet har opptatt 20 % av den tilførte 

energien, overstiger 0,8 Fmax. 

Ytterligere brudd eller sprekker og/eller inntrenging i eller manglende beskyttelse av frisonen som følge av 

elastisk deformasjon, tillates under overbelastningsprøvingen. Etter at belastningen er fjernet, skal imidlertid 

veltevernet ikke trenge inn i frisonen, som skal være fullstendig beskyttet. 

3.3.1.7. Utfyllende vertikal belastningsprøving 

Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en ny, lignende 

vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart etter den vertikale 

belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene. 

3.3.2.  Målinger som skal utføres 

3.3.2.1. Brudd og sprekker 

Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd og sprekker, 

og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler. 

3.3.2.2. Inntrenging i frisonen 

Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i frisonen som 

definert i nr. 1.6. 

Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. Dette anses å være tilfellet 

dersom noen del av frisonen ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den 

retningen som prøvingsbelastningen påføres fra. I denne sammenhengen skal innstillingen for fordekk, bakdekk og 

sporvidde være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt. 

3.3.2.3. Prøving av hard del bak 

Dersom traktoren er utstyrt med en stiv struktur, en skjerm eller en annen hard del som er plassert bak førersetet, 

skal denne delen betraktes som et støttepunkt ved velting bakover eller mot siden. En slik hard del bak førersetet 

skal, uten å knekke eller trenge inn i frisonen, kunne motstå en loddrett kraft nedover F i, der: 

Fi = 15 M  
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er påført vinkelrett på rammens overside i traktorens midtplan. Kraften skal innledningsvis påføres i en vinkel på 

40°, beregnet fra en linje som er parallell med underlaget, som vist i figur 6.12. Denne stive strukturen skal ha en 

minstebredde på 500 mm (se figur 6.13). 

Videre skal den være tilstrekkelig stiv og godt festet bakpå traktoren. 

3.3.2.4. Elastisk deformasjon under sidebelastning 

Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt på det vertikalplanet belastningen 

påføres. Til denne målingen skal det brukes et apparat lignende det som vises i figur 6.11. 

3.3.2.5. Varig deformasjon 

Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal veltevernets varige deformasjon registreres. For dette formål 

skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt registreres før prøvingen begynner. 

3.4. Utvidelse til andre traktormodeller 

3.4.1.  [ikke relevant] 

3.4.2.  Teknisk utvidelse 

Dersom det utføres tekniske endringer på traktoren, veltevernet eller metoden for festing av veltevernet til 

traktoren, kan prøvingsinstitusjonen som utførte den opprinnelige prøvingen, i tilfellene beskrevet nedenfor 

utstede en «teknisk utvidelsesrapport» dersom traktoren og veltevernet besto innledende prøving av sidestabilitet 

og av om traktoren unngår å rulle videre dersom den velter, som beskrevet i nr. 3.1.3 og 3.1.4, og dersom den 

harde delen bak, som beskrevet i nr. 3.3.2.3, etter montering har gjennomgått prøving i samsvar med 

framgangsmåten beskrevet i nevnte nummer (med unntak av nr. 3.4.2.2.4): 

3.4.2.1. Utvidelse av prøvingsresultatet for veltevernet til andre traktormodeller 

Det er ikke nødvendig å utføre slagprøving eller horisontal og vertikal belastningsprøving på hver traktormodell 

dersom veltevernet og traktoren oppfyller vilkårene i nr. 3.4.2.1.1-3.4.2.1.5 nedenfor. 

3.4.2.1.1. Veltevernet (medberegnet den harde delen bak) skal være identisk med veltevernet som har gjennomgått prøving. 

3.4.2.1.2. Det skal ikke kreves mer enn 5 prosent mer energi enn den energien som ble beregnet for den opprinnelige 

prøvingen. 

3.4.2.1.3. Festemetoden og de delene på traktoren som veltevernet festes til, skal være identiske. 

3.4.2.1.4. Alle deler som kan avlaste veltevernet, som skvettskjermer og motorpanser, skal være identiske. 

3.4.2.1.5. Setets plassering og kritiske dimensjoner på veltevernet og veltevernets relative plassering på traktoren skal være 

slik at frisonen fortsatt er beskyttet av veltevernet selv om det har blitt deformert gjennom alle prøvingene (dette 

skal kontrolleres ved å bruke samme referanse for frisone som i den opprinnelige prøvingsrapporten, henholdsvis 

setets referansepunkt [SRP] eller setets indekspunkt [SIP]). 

3.4.2.2. Utvidelse av prøvingsresultatet for veltevernet til endrede veltevernmodeller 

Denne framgangsmåten skal følges når bestemmelsene i nr. 3.4.2.1 ikke er oppfylt, men den skal ikke følges når 

metoden for festing av veltevernet til traktoren ikke følger samme prinsipp (f.eks. dersom gummistøtter erstattes 

av en opphengsinnretning):  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/861 

 

3.4.2.2.1. Endringer som ikke påvirker resultatene av den opprinnelige prøvingen (f.eks. fastsveising av en festeplate for 

tilbehør på et ikke-kritisk sted på veltevernet), montering av seter med forskjellig plassering av seteindekspunkt i 

veltevernet (men det skal kontrolleres at de(n) nye frisonen(e) forblir innenfor det deformerte veltevernet under 

alle prøvingene). 

3.4.2.2.2. Endringer som muligens kan påvirke resultatene av den opprinnelige prøvingen, uten at det settes spørsmålstegn 

ved om veltevernet bør godkjennes (f.eks. endring av en konstruksjonsdel, endring av metoden for festing av 

veltevernet til traktoren). Det kan utføres en valideringsprøving, og prøvingsresultatene skal inngå i utvidelses-

rapporten. 

Følgende begrensninger gjelder for denne typen utvidelser: 

3.4.2.2.2.1. Høyst fem utvidelser kan godkjennes uten en valideringsprøving, 

3.4.2.2.2.2. resultatene av valideringsprøvingen godtas som grunn til utvidelse dersom alle godkjenningsvilkårene i dette 

vedlegg er oppfylt, og 

— dersom deformasjonen som måles etter hver slagprøving, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra deformasjonen 

som ble målt etter hver slagprøving i den opprinnelige prøvingsrapporten (ved dynamisk prøving), 

— dersom kraften som måles, når det nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige horisontale 

belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den kraften som ble målt da den nødvendige 

energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen, og deformasjonen(4) som måles, når det nødvendige 

energinivået er oppnådd under de forskjellige horisontale belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn 

± 7 % fra den deformasjonen som ble målt da den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige 

prøvingen (ved statisk prøving). 

3.4.2.2.2.3. En utvidelsesrapport kan omfatte mer enn én endring av et veltevern dersom de består i forskjellige valgmu-

ligheter for ett og samme veltevern, men bare én valideringsprøving kan godkjennes i en enkelt utvidelsesrapport. 

De valgmulighetene som ikke gjennomgår prøving, skal beskrives i et eget avsnitt i utvidelsesrapporten. 

3.4.2.2.3. Økning av referansemassen angitt av produsenten for et veltevern som allerede har gjennomgått prøving. Dersom 

produsenten vil beholde det samme godkjenningsnummeret, er det mulig å utstede en utvidelsesrapport etter 

gjennomført valideringsprøving (grenseverdiene på ± 7 %, beskrevet i nr. 3.4.2.2.2.2, får i så fall ikke anvendelse). 

3.4.2.2.4. Endring av den harde delen bak eller montering av en ny hard del. Det skal kontrolleres at frisonen forblir innenfor 

det deformerte veltevernet under alle prøvingene, idet det tas hensyn til den nye eller endrede harde delen bak. Det 

skal utføres en validering av den harde delen bak, bestående av prøvingen beskrevet i nr. 3.3.2.3, og prøvings-

resultatene skal inngå i utvidelsesrapporten. 

3.5. [ikke relevant] 

3.6. Veltevernets egenskaper i kaldt vær 

3.6.1.  Dersom det hevdes at veltevernet har egenskaper som gjør det bestandig mot kaldskjørhet, skal produsenten oppgi 

nærmere opplysninger, som skal inngå i rapporten. 

3.6.2.  Følgende krav og framgangsmåter skal sikre styrke og motstand mot sprøbrudd ved lave temperaturer. Forslagsvis 

bør følgende minstekrav til materialer være oppfylt ved vurdering av veltevernets egnethet ved lave 

driftstemperaturer i de landene der slik tilleggsbeskyttelse er påkrevd ved drift. 

3.6.2.1.  Bolter og muttere som brukes til å feste veltevernet til traktoren og til å forbinde veltevernets konstruksjonsdeler, 

skal ha egnede, kontrollerte seighetsegenskaper ved lave temperaturer. 
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3.6.2.2.  Alle sveiseelektroder som brukes i framstillingen av konstruksjonsdeler og fester, skal være forenlige med 

materialene i veltevernet, som angitt i nr. 3.6.2.3 nedenfor. 

3.6.2.3.  Stålmaterialer til veltevernets konstruksjonsdeler skal bestå av materialer med kontrollert seighet som oppfyller 

minstekravene ved Charpy V-skårslagprøving, som vist i tabell 6.1. Stålkvaliteten skal angis i samsvar med 

ISO 630:1995. 

Stål med en tykkelse etter valsing på mindre enn 2,5 mm og et karboninnhold på mindre enn 0,2 %, anses å 

oppfylle dette kravet. 

Konstruksjonsdeler i veltevernet som er framstilt av andre materialer enn stål, skal ha en tilsvarende slagfasthet 

ved lave temperaturer. 

3.6.2.4.  Ved prøving i henhold til Charpy V-skårslagprøving skal prøvelegemenes størrelse ikke være mindre enn de 

største størrelsene i tabell 6.1 som materialet tillater. 

3.6.2.5.  Charpy V-skårslagprøvinger skal utføres i samsvar med framgangsmåten i ASTM A 370-1979, bortsett fra at 

prøvelegemenes størrelse skal være i samsvar med dimensjonene i tabell 6.1. 

3.6.2.6.  Som alternativ til denne framgangsmåten kan det brukes tettet eller halvtettet stål, som det skal gis tilstrekkelige 

spesifikasjoner for. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med ISO 630:1995, endr. 1:2003. 

3.6.2.7.  Prøvelegemene skal tas i lengderetningen fra flate emner, rør eller konstruksjonsdeler til bruk i veltevernet, før 

forming eller sveising. Prøvelegemer fra rør eller konstruksjonsdeler skal tas fra midten på den siden som har 

størst dimensjoner, og skal ikke omfatte sveiseskjøter. 

Tabell 6.1 

Minste slagenergi ved Charpy V-skårslagprøving 

Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved 

 -30 °C -20 °C 

mm J J(b) 

10 × 10(a) 11 27,5 

10 × 9 10 25 

10 × 8 9,5 24 

10 × 7,5(a) 9,5 24 

10 × 7 9 22,5 

10 × 6,7 8,5 21 

10 × 6 8 20 

10 × 5(a) 7,5 19 

10 × 4 7 17,5 

10 × 3,5 6 15 

10 × 3 6 15 

10 × 2,5(a) 5,5 14 

(a) Angir foretrukket størrelse. Størrelsen på prøvelegemet skal ikke være mindre enn den største foretrukne størrelse som 

materialet tillater. 

(b) Energikravet ved -20 °C er 2,5 ganger den verdien som er fastsatt for -30 °C. Andre faktorer kan påvirke slagenergiens 

styrke, som valseretning, flytegrense, kornorientering og sveising. Disse faktorene skal tas med i betraktning ved utvelgelse 

og bruk av stålet. 
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3.7. [ikke relevant] 

Figur 6.1 

Frisone 

Dimensjoner i millimeter 

Figur 6.1.a 

Sett fra siden 

Snitt gjennom referanseplanet 

 

Figur 6.1.b 

Sett bakfra 

 

Figur 6.1.c 

Sett ovenfra 

 

1 – Referanselinje 

2 – Setets indekspunkt 

3 – Referanseplan  
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Figur 6.2 

Frisone for traktorer med vendbart sete og ratt 
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Figur 6.3 

Flytskjema for fastsettelse av atferden dersom en traktor med veltevern montert foran, ruller videre  

når den velter til siden 

 

Versjon B1: Slagpunkt for veltevern festet bak punktet for ustabil likevekt i lengderetningen. 

Versjon B2: Slagpunkt for veltevern festet like ved punktet for ustabil likevekt i lengderetningen. 

Versjon B3: Slagpunkt for veltevern festet foran punktet for ustabil likevekt i lengderetningen.  

Inngående data 

Ja Nei 

Beregning i henhold til 

versjon B1 

Beregning i henhold til 

versjon B3 

Beregning i henhold til 

versjon B2 

Treffer motorpanseret 

underlaget før 

veltevernet? 

Ruller traktoren? 

Er veltevernet 

montert bak 

likevektspunktet? 

Ruller traktoren? 

Positivt 

resultat 

Resultat; 

Ubrukelig 

metode 

Negativt 

resultat 

Ruller traktoren? 

Ja Nei 

Ja Nei 

Negativt 

resultat 

Negativt 

resultat 

Positivt 

resultat 

Ja Ja Nei Nei 
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Figur 6.4 

Innretning for velteprøving i en helling på 1/1,5 

 

Figur 6.5 

Nødvendige data for beregning av velt for en traktor med treaksial veltingsatferd 

 

Merknad: D2 og D3 bør måles ved full aksellast. 
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Figur 6.6.a, 6.6.b, 6.6.c 

Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre krysningspunkt (L6) 
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Figur 6.7 

Bestemmelse av slagpunkter for måling av bredden på veltevernet (B6) og høyden på motorpanseret (H7) 

 

  

akse 6 

akse 3 

akse 1 
akse 2 

akse 5 

akse 4 
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Figur 6.8 

Høyde på forakselens omdreiningspunkt (H0) 

 

Figur 6.9 

Bakakselens sporvidde (S) og bakdekkenes bredde (B0) 
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Figur 6.10 

Eksempel på rigg for vertikal belastningsprøving av traktor 

 

  

Oppstøtting av for- og 
bakaksel 

Universalledd 

Dobbeltvirkende 
hydraulikksylinder 

Kraft 

Universalledd 

Kraft 
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Figur 6.11 

Eksempel på apparat for måling av elastisk deformasjon 

 

1 – Varig deformasjon 

2 – Elastisk deformasjon 

3 – Samlet deformasjon (varig pluss elastisk) 

Figur 6.12 

Simulert underlagsplan 

 

  

Friksjonsring 

Horisontal 
stang festet til 

veltevernet 

Vertikal støtte 
festet til 
traktorens 
understell eller til 

veltevernets gulv 

Simulert underlagsplan 

Hard del bak 
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Figur 6.13 

Minstebredde for hard del bak 

 

Figur 6.14 

Kraft-deformasjonskurve 

Overbelastningsprøving er ikke nødvendig 

 

Merknader: 

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D’ 

2. Overbelastningsprøving er ikke nødvendig, da Fa ≤ 1,03 F’ 

Hard del bak 

Statisk belastningskraft 

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2) 

Deformasjon 

minst 500 mm 
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Figur 6.15 

Kraft-deformasjonskurve 

Overbelastningsprøving er nødvendig 

 

Merknader: 

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D’ 

2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F’ 

3. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende, da Fb > 0,97 F’ og Fb > 0,8 Fmax. 

Statisk belastningskraft 

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2) 

Energi økt med 5 %  
(se merknad 3) 

Deformasjon 
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Figur 6.16 

Kraft-deformasjonskurve 

Overbelastningsprøvingen skal fortsettes 

 

Merknader: 

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D’ 

2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F’ 

3. Fb < 0,97 F’, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig 

4. Fc < 0,97 Fb, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig. 

5. Fd < 0,97 Fc, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig. 

6. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom Fe > 0,8 Fmax. 

7. Prøvingen er ikke bestått dersom belastningen på noe tidspunkt faller til under 0,8 Fmax. 

Statisk belastningskraft 

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2) 

Energi økt med 5 %  
(se merknad 3) 

Energi økt med 10 %  
(se merknad 4) 

Energi økt med 15 %  
(se merknad 5) 

Energi økt med 20 %  
(se merknad 6 og 7) 

Overbelastning 

Deformasjon 
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B2. ALTERNATIV «DYNAMISK» PRØVINGSMETODE 

Dette avsnittet beskriver den dynamiske prøvingsmetoden som alternativ til den statiske prøvingsmetoden som er 

beskrevet i avsnitt B1. 

4. Regler og anvisninger 

4.1. Vilkår for motstandsprøving 

Se kravene angitt for statisk prøving. 

4.2. Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren 

4.2.1.  Alminnelige krav 

Se kravene angitt for statisk prøving. 

4.2.2.  Prøvinger 

4.2.2.1. Rekkefølge ved prøving i samsvar med dynamisk prøvingsmetode 

Prøvingene skal, uten at det berører de ytterligere prøvingene nevnt i nr. 4.3.1.6, og 4.3.1.7, utføres i følgende 

rekkefølge: 

1) slagprøving bak på veltevernet 

(se 4.3.1.1), 

2) vertikal belastningsprøving bak 

(se 4.3.1.4), 

3) slagprøving foran på veltevernet 

(se 4.3.1.2), 

4) slagprøving på siden av veltevernet 

(se 4.3.1.3), 

5) vertikal belastningsprøving foran på veltevernet 

(se 4.3.1.5). 

4.2.2.2. Alminnelige krav 

4.2.2.2.1.  Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas. 

4.2.2.2.2.  Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen. 

4.2.2.2.3.  Under hele prøvingen skal traktorens gir stå i fri og bremsene ikke være tilkoplet. 

4.2.2.2.4.  Dersom traktoren er utstyrt med et fjæringssystem mellom karosseriet og hjulene, skal dette systemet være 

blokkert under prøvingen. 

4.2.2.2.5.  Den første slagprøvingen bak på veltevernet skal påføres på den siden prøvingsmyndighetene mener vil gi de slag 

eller belastninger som er mest mulig ufordelaktige for veltevernet. Slaget sideveis og slaget bakfra skal påføres på 

begge sider av veltevernets midtplan i lengderetningen. Slaget forfra skal påføres på samme side av veltevernets 

midtplan i lengderetningen som slaget sideveis.  
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4.2.3.  Godkjenningsvilkår 

4.2.3.1.  Et veltevern anses for å ha tilfredsstilt kravene til motstandsevne dersom det oppfyller følgende vilkår: 

4.2.3.1.1. Etter hver delprøving skal det ikke forekomme brudd og sprekker som definert i nr. 4.3.2.1 eller 

4.2.3.1.2. dersom det under en av prøvingene oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det utføres en ytterligere 

prøving som definert i nr. 4.3.1.6 og 4.3.1.7, umiddelbart etter den slagprøvingen eller vertikale belastnings-

prøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene, 

4.2.3.1.3. under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal ikke noen del av veltevernet trenge inn i frisonen, som 

definert i nr. 1.6, 

4.2.3.1.4. under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal alle deler av frisonen være beskyttet av veltevernet, i 

samsvar med nr. 4.3.2.2, 

4.2.3.1.5. under prøvingene må ikke veltevernet påvirke setets struktur, 

4.2.3.1.6. den elastiske deformasjonen, som måles i samsvar med nr. 4.3.2.4, skal være mindre enn 250 mm. 

4.2.3.2.  Det skal ikke være noe utstyr som medfører noen fare for føreren. Det skal ikke være utstikkende deler eller utstyr 

som kan skade føreren dersom traktoren velter, eller noen deler eller utstyr som ved deformasjon kan føre til at for 

eksempel førerens ben eller fot havner i klem. 

4.2.4.  [ikke relevant] 

4.2.5.  Apparat og utstyr for dynamisk prøving 

4.2.5.1. Pendellodd 

4.2.5.1.1.  Et lodd som fungerer som en pendel, skal henges opp med to kjettinger eller ståltau fra omdreiningspunkter minst 

6 m over underlaget. Det skal sørges for et middel som muliggjør uavhengig regulering av loddets slaghøyde og 

vinkelen mellom loddet og opphengets kjettinger eller ståltau. 

4.2.5.1.2.  Pendelloddets masse skal være 2000 ± 20 kg, ikke medregnet vekten av kjettinger eller ståltau, som ikke skal 

overstige 100 kg. Lengden på slagflatens sider skal være 680 ± 20 mm (se figur 6.26). Loddet skal være fylt på en 

slik måte at plasseringen av dets tyngdepunkt er konstant og sammenfaller med parallellepipedets geometriske 

midtpunkt. 

4.2.5.1.3.  Parallellepipedet skal være tilknyttet innretningen som trekker det bakover, med en momentan utløsnings-

mekanisme som er utformet og plassert slik at den utløser pendelloddet, men uten at parallellepipedet kommer i 

svingninger rundt sin horisontalakse, som er vinkelrett på pendelloddets svingningsplan. 

4.2.5.2. Pendeloppheng 

Pendelloddets omdreiningspunkter skal være solid fastgjort slik at deres forskyvning ikke i noen retning overstiger 

1 % av fallhøyden. 

4.2.5.3. Forankringer 

4.2.5.3.1.  Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et stort nok område til at traktoren kan forankres på de 

måtene som er vist i illustrasjonene (se figur 6.23, 6.24 og 6.25), skal være godt festet til et fast underlag under 

pendelloddet.  
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4.2.5.3.2.  Traktoren skal forankres til skinnene med rundt ståltau med fiberkjerne, oppbygd av 6 x 19 tråder i samsvar med 

ISO 2408:2004. Ståltauets nominelle diameter skal være 13 mm. Metalltrådenes bruddstyrke skal være minst 

1770 MPa. 

4.2.5.3.3.  På midjestyrte traktorer skal omdreiningspunktet støttes opp og forankres til bakken på egnet måte for alle 

prøvinger. Under lateral slagprøving skal omdreiningspunktet på samme måte støttes opp på motsatt side av siden 

for slaget. For- og bakhjulene behøver ikke å være lineære dersom dette gjør det enklere å feste ståltauene riktig. 

4.2.5.4. Hjulstøtte og bjelke 

4.2.5.4.1.  En bjelke av nåletre med dimensjon 150 x 150 mm skal brukes som støtte for hjulene under slagprøving  

(se figur 6.27, 6.28 og 6.29). 

4.2.5.4.2.  Under lateral slagprøving skal en bjelke av nåletre fastspennes til underlaget på motsatt side for slaget for å støtte 

opp hjulfelgene (se figur 6.29). 

4.2.5.5. Støtter og forankringer for midjestyrte traktorer 

4.2.5.5.1.  Det skal brukes ekstra støtter og forankringer for midjestyrte traktorer. Hensikten med dette er å sikre at den delen 

av traktoren som er påmontert veltevernet, er like stiv som en traktor som ikke er midjestyrt. 

4.2.5.5.2.  Særlige tilleggsopplysninger for slagprøving og vertikal belastningsprøving er gitt i nr. 4.3.1. 

4.2.5.6. Dekktrykk og utbøyninger 

4.2.5.6.1.  Traktordekkene skal ikke ha flytende ballast, og de skal pumpes opp til det trykket traktorprodusenten anbefaler 

for arbeid i terrenget. 

4.2.5.6.2.  Forankringene skal i ethvert tilfelle spennes så stramt at dekkene utsettes for en utbøyning på 12 % av dekkets 

sidehøyde (avstanden mellom bakken og felgens laveste punkt) før fastspenningen. 

4.2.5.7. Rigg for vertikal belastningsprøving 

En rigg som vist i figur 6.10, skal kunne utøve en loddrett kraft nedover på veltevernet gjennom en stiv bjelke som 

er ca. 250 mm bred, og som er forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av universalledd. Egnede 

akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen. 

4.2.5.8. Måleapparat 

Følgende måleapparat skal brukes: 

4.2.5.8.1. En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon og varig 

deformasjon, se figur 6.11). 

4.2.5.8.2. En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt beskyttet av 

veltevernet under hele prøvingen (se nr. 4.3.2.2). 

4.3. Dynamisk prøvingsmetode 

4.3.1.  Slagprøving og vertikal belastningsprøving 

4.3.1.1. Slagprøving bak 

4.3.1.1.1.  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 

opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet A tilsvarende M/100, 

med mindre veltevernet ved berøringspunktet har en større vinkel på vertikalplanet under deformasjon. I dette 

tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng slik at den er parallell med veltevernet 

ved slagpunktet på det tidspunkt når deformasjonen er størst og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt 

har samme vinkel som definert ovenfor.  
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Loddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie rundt slagpunktet. 

Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som innebærer 

velting bakover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en avstand av 1/6 av bredden på 

toppen av veltevernet, målt innover fra et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan og berører den 

ytterste delen av veltevernets topp. 

Dersom veltevernet er buet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for å sikre at 

slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte. 

4.3.1.1.2.  Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene, og plassert som 

vist i figur 6.27. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand at ståltauene danner en vinkel på 

mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene skal i tillegg plasseres slik at sammen-

løpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der tyngdepunktet for pendelloddet vandrer. 

Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 4.2.5.6.2. Etter at ståltauene er strammet, 

skal stoppbjelken plasseres foran og tett mot bakhjulene og deretter festes til underlaget. 

4.3.1.1.3.  Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en dimensjon på 

minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget. 

4.3.1.1.4.  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en av de 

følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den montasjen prøvingen gjelder: 

H = 25 + 0,07 M 

for traktorer med en referansemasse på under 2000 kg, 

H = 125 + 0,02 M 

for traktorer med en referansemasse på over 2000 kg. 

Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet. 

4.3.1.1.5.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) brukes de samme formlene. 

4.3.1.2. Slagprøving foran 

4.3.1.2.1.  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 

opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet A tilsvarende M/100, 

med mindre veltevernet ved berøringspunktet har en større vinkel på vertikalplanet under deformasjon. I dette 

tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng slik at den er parallell med veltevernet 

ved slagpunktet på det tidspunkt når deformasjonen er størst og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt 

har samme vinkel som definert ovenfor. 

Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie rundt 

slagpunktet.  
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Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren velter over på 

siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en avstand av 1/6 av 

bredden av toppen av veltevernet, målt innover fra et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan og 

berører den ytterste delen av veltevernets topp. 

Dersom veltevernet er buet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for å sikre at 

slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte. 

4.3.1.2.2.  Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene, og plassert som 

vist i figur 6.28. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand at ståltauene danner en vinkel på 

mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene skal i tillegg plasseres slik at sammen-

løpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der tyngdepunktet for pendelloddet vandrer. 

Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 4.2.5.6.2. Etter at ståltauene er strammet, 

skal stoppbjelken plasseres bak og tett inntil bakhjulene og deretter festes til underlaget. 

4.3.1.2.3.  Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en dimensjon på 

minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget. 

4.3.1.2.4.  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en av de 

følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den montasjen prøvingen gjelder: 

H = 25 + 0,07 M 

for traktorer med en referansemasse på under 2000 kg, 

H = 125 + 0,02 M 

for traktorer med en referansemasse på over 2000 kg. 

Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet. 

4.3.1.2.5.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal høyden være den største som er gitt enten ved den 

relevante formelen ovenfor eller den relevante formelen nedenfor: 

H = 2,165  10–8 M  L2 

eller 

H = 5,73  10–2 I 

4.3.1.3. Slagprøving fra siden 

4.3.1.3.1.  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 

opphengingskjettingene eller -ståltauene er vertikale, med mindre veltevernet ved berøringspunktet har en vinkel 

på under 20° på vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et 

supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen 

er størst, og opphengingskjettingene eller -ståltauene forblir vertikale. 

Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie rundt 

slagpunktet.  
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Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes velting 

mot siden. 

4.3.1.3.2.  Traktorhjulene på slagsiden skal forankres til underlaget ved hjelp av ståltau over de tilsvarende endene på for- og 

bakakslene. Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 4.2.5.6.2. 

Etter at ståltauene er strammet, skal stoppbjelken plasseres på underlaget, tett mot hjulene på motsatt side av 

slagsiden, og deretter festes til underlaget. Det kan bli nødvendig å bruke to bjelker eller kiler dersom yttersidene 

av for- og bakhjulene ikke står på samme vertikalplan. Støtten skal deretter plasseres som vist i figur 6.29, tett 

inntil hjulkantene på det mest belastede hjulet på motsatt side av slaget, og deretter festes til underlaget. Støttens 

lengde når den er plassert mot hjulkanten, skal være slik at den danner en vinkel på 30 ± 3° med underlaget.  

I tillegg skal tykkelsen, dersom dette er mulig, være 20-25 ganger mindre enn dens lengde og 2-3 ganger mindre 

enn dens bredde. Støttene skal i begge ender være utformet som vist på detaljtegningene i figur 6.29. 

4.3.1.3.3.  For midjestyrte traktorer skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en dimensjon på minst 

100 x 100 mm, som på siden mot bakhjulet støttes av en lignende innretning som den støtten som i nr. 4.3.1.3.2 er 

plassert mot bakhjulet. Styreleddet skal deretter forankres til underlaget. 

4.3.1.3.4.  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en av de 

følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den montasjen prøvingen gjelder: 

H =(25 + 0,20 M) (B6 + B) / 2B 

for traktorer med en referansemasse på under 2000 kg, 

H = (125 + 0,15 M) (B6 + B) / 2B 

for traktorer med en referansemasse på over 2000 kg. 

4.3.1.3.5.  For traktorer med vendbar førerplass skal høyden være den største som er gitt enten ved den relevante formelen 

ovenfor eller den relevante formelen nedenfor: 

H = 25 + 0,2 M 

for traktorer med en referansemasse på under 2000 kg, 

H = 125 + 0,15 M 

for traktorer med en referansemasse på over 2000 kg. 

Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet. 

4.3.1.4. Vertikal belastningsprøving bak 

Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.3.1.4 i avsnitt B1. 

4.3.1.5. Vertikal belastningsprøving foran 

Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.3.1.5 i avsnitt B1.  
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4.3.1.6. Ytterligere slagprøving 

Dersom det under en slagprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det utføres en ny, lignende 

slagprøving, men med en fallhøyde på: 

H’ = (H  10–1) (12 + 4a) (1 + 2a)–1 

umiddelbart etter slagprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene, der «a» angir forholdet mellom den 

varige deformasjonen (Dp) og den elastiske deformasjonen (De): 

a = Dp/De 

målt i slagpunktet. Den nye varige deformasjonen som forårsakes av det andre slaget, skal ikke være større enn 

30 % av den varige deformasjonen som er forårsaket av det første slaget. 

For å kunne utføre den ytterligere prøvingen, er det nødvendig å måle den elastiske deformasjonen under alle 

slagprøvingene. 

4.3.1.7. Utfyllende vertikal belastningsprøving 

Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en ny, lignende 

vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart etter den vertikale 

belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene. 

4.3.2.  Målinger som skal utføres 

4.3.2.1. Brudd og sprekker 

Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd og sprekker, 

og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler. 

Det skal ses bort fra alle sprekker som er forårsaket av kantene på pendelloddet. 

4.3.2.2. Inntrenging i frisonen 

Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i frisonen rundt 

førersetet som definert i nr. 1.6. 

Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. Dette anses å være tilfellet 

dersom noen del av frisonen ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den 

retningen som prøvingsbelastningen påføres fra. I denne sammenhengen skal innstillingen for fordekk, bakdekk og 

sporvidde være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt. 

4.3.2.3. Prøving av hard del bak 

Dersom traktoren er utstyrt med en stiv struktur, en skjerm eller en annen hard del som er plassert bak førersetet, 

skal denne delen betraktes som et støttepunkt ved velting bakover eller mot siden. En slik hard del bak førersetet 

skal, uten å knekke eller trenge inn i frisonen, kunne motstå en loddrett kraft nedover F i, hvor: 

Fi = 15 M 

er påført vinkelrett på rammens overside i traktorens midtplan. Kraften skal innledningsvis påføres i en vinkel på 

40°, beregnet fra en linje som er parallell med underlaget, som vist i figur 6.12. Denne stive strukturen skal ha en 

minstebredde på 500 mm (se figur 6.13). 

Videre skal den være tilstrekkelig stiv og godt festet bakpå traktoren. 
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4.3.2.4. Elastisk deformasjon (ved slagprøving på siden) 

Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt på det vertikalplanet som går 

gjennom slagpunktet. Til denne målingen skal det brukes et apparat lignende det som vises i figur 6.11. 

4.3.2.5. Varig deformasjon 

Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal veltevernets varige deformasjon registreres. For dette formål 

skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt registreres før prøvingen begynner. 

4.4. Utvidelse til andre traktormodeller 

Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.4 i avsnitt B1 til dette vedlegg. 

4.5. [ikke relevant] 

4.6. Veltevernets egenskaper i kaldt vær 

Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.6 i avsnitt B1 til dette vedlegg. 

4.7. [ikke relevant] 

Figur 6.26 

Pendellodd med opphengingskjettinger eller -ståltau 
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Figur 6.27 

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving bak) 

 

Figur 6.28 

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving foran) 

  

2 forankringer 

Stoppbjelke 

2 forankringer 

2 forankringer 

2 forankringer 

Stoppbjelke 
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Figur 6.29 

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving på siden) 

 

B3. YTELSESKRAV FOR NEDFELLBARE VELTEVERN 

5.1. Virkeområde 

Denne framgangsmåten omfatter minstekrav til ytelse og prøving av nedfellbare veltevern montert foran 

5.2. Forklaring av begreper som anvendes ved prøving av ytelse: 

5.2.1. manuelt nedfellbart veltevern: et veltevern montert foran med to stolper, som føreren kan heve eller senke manuelt 

(med eller uten delvis automatisk drift). 

5.2.2. automatisk nedfellbart veltevern: et veltevern montert foran med to stolper, med helautomatisk heve-/ 

senkefunksjon. 

5.2.3. låsesystem: en innretning for manuell eller automatisk låsing av veltevernet i hevet eller senket stilling. 

5.2.4. gripeområde: et område som produsenten har definert som den del av veltevernet og/eller et ekstra håndtak 

montert på veltevernet, som føreren kan bruke for å heve eller senke veltevernet. 

5.2.5 tilgjengelig del av gripeområdet: det området der føreren kan håndtere veltevernet under heving eller senking. 

Dette området skal defineres ut fra det geografiske midtpunkt av gripeområdets tverrsnitt. 

Avrundet for sikkert grep mot 
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Skråskåret 
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tyngdepunktbane 
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berøringspunktet 

Forankring (se nr. 6.6.3) 
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Bjelke fastspent mot siden på for- og bakhjulene og 
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nåletre, 150 

mm x 150 mm 

Slakt tau (valgfritt) 
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5.2.6. klemmepunkt: ethvert farlig punkt der deler beveger seg i forhold til hverandre eller i forhold til faste deler på en 

slik måte at personer eller visse kroppsdeler kan komme i klem. 

5.2.7. avklippingspunkt: ethvert farlig punkt der deler beveger seg langs hverandre eller langs andre deler på en slik måte 

at personer eller visse kroppsdeler kan bli klemt eller klippet av. 

5.3. Manuelt nedfellbart veltevern 

5.3.1.  Innledende vilkår for prøving 

Manuell håndtering skal utføres av en stående fører ved hjelp av et eller flere håndtak i veltebøylens gripeområde. 

Dette området skal være utformet slik at det er uten skarpe kanter og hjørner eller ujevne overflater som kan 

medføre personskade på føreren. 

Gripeområdet skal være klart og permanent identifisert (figur 6.20). 

Dette området kan være på den ene eller begge sider av traktoren og kan være en konstruksjonsdel av veltebøylen 

eller ekstra håndtak. I dette gripeområdet skal manuell håndtering for å heve eller senke veltebøylen ikke skape 

fare for avklipping, klemming eller ukontrollerbare bevegelser for føreren (tilleggskrav). 

Tre tilgjengelige soner med ulike mengder tillatt kraft er definert med hensyn til det horisontale bakkeplan og de 

vertikalplan som tangerer de ytterste delene av traktoren, som begrenser førerens plassering eller forflytning  

(figur 6.21). 

Sone I: komfortsone 

Sone II: sone som er tilgjengelig uten å bøye seg forover 

Sone III: sone som er tilgjengelig ved å bøye seg forover 

Førerens plassering og forflytning er begrenset av hindringer. Disse utgjøres av deler av traktoren og defineres av 

vertikalplan som tangerer hindringens ytterkanter. 

Dersom føreren trenger å flytte føttene under manuell håndtering av veltebøylen, tillates forflytning enten i et plan 

parallelt med veltebøylens bane eller innenfor et ytterligere plan parallelt med det foregående for å unngå 

hindringen. Den totale forflytningen skal betraktes som en kombinasjon av rette linjer som løper parallelt med og 

vinkelrett på veltebøylens bane. En vinkelrett forflytning tillates forutsatt at føreren kommer nærmere veltebøylen. 

Det tilgjengelige området skal anses å være området som avgrenses av de tilgjengelige sonenes yttergrense  

(figur 6.22). 

Traktoren skal være påsatt dekk med største diameteren som produsenten har oppgitt, og med minste tverrprofil 

for dekk med denne diameteren. Traktordekkene skal pumpes opp til det trykket som er anbefalt for arbeid i 

terrenget. 

Bakhjulene skal justeres til minste sporvidde og forhjulene deretter justeres så likt denne sporvidden som mulig. 

Dersom det er mulig å ha to fremre sporvidder med samme avstand til bakhjulenes minste sporvidde, skal den 

største av disse to sporviddene velges. 

5.3.2.  Prøvingsmetode 

Formålet med prøvingen er å måle den kraft som er nødvendig for å heve eller senke veltebøylen. Prøvingen skal 

utføres i statisk tilstand, uten noen innledende bevegelse av veltebøylen. Hver måling av den kraft som er 

nødvendig for å heve eller senke veltebøylen, skal foretas i en retning som tangerer veltebøylens bane, og som går 

gjennom det geometriske midtpunktet for tverrsnittene av gripeområdet. 

Gripeområdet skal betraktes som tilgjengelig når det ligger innenfor de tilgjengelige sonene eller innenfor området 

som avgrenses av de tilgjengelige sonene (figur 6.23). 
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Den kraft som er nødvendig for å heve og senke veltebøylen, skal måles i ulike punkter som ligger innenfor den 

tilgjengelige del av gripeområdet (figur 6.24). 

Den første målingen skal gjennomføres i enden av den tilgjengelige delen av gripeområdet når veltebøylen er helt 

senket (punkt A). Den andre defineres i forhold til beliggenheten av punkt A etter rotasjon av veltebøylen til 

overkanten av den tilgjengelige delen av gripeområdet (punkt A'). 

Dersom veltebøylen ikke er fullt hevet ved den andre målingen, skal ytterligere et punkt måles i enden av den 

tilgjengelige delen av gripeområdet når veltebøylen er helt hevet (punkt B). 

Dersom banen for det første punktet mellom de to første målinger krysser grensen mellom sone I og II, skal det 

foretas en måling i dette skjæringspunktet (punkt A''). 

For å kunne måle kraften i de obligatoriske punktene er det mulig enten å måle verdien direkte eller måle det 

dreiemoment som er nødvendig for å heve eller senke veltebøylen for å beregne kraften. 

5.3.3.  Krav til godkjenning: 

5.3.3.1. Påkrevet kraft 

Hvilken kraft som kan aksepteres for aktivering av veltevernet, avhenger av den tilgjengelige sonen som vist i 

tabell 6.2. 

Tabell 6.2 

Tillatte krefter 

Sone I II III 

Tillatt kraft (N) 100 75 50 

Når veltebøylen er helt senket eller hevet, tillates en økning på høyst 25 % av akseptabel kraft. 

I forbindelse med senkingen tillates en økning på høyst 50 % av akseptabel kraft. 

5.3.3.2. Tilleggskrav 

Manuell håndtering for å heve eller senke veltebøylen må ikke skape fare for avklipping, klemming eller 

ukontrollerbare bevegelser for føreren. 

En klemmepunkt anses ikke som farlig for førerens hender dersom sikkerhetsavstandene i gripeområdet mellom 

veltebøylen og traktorens faste deler er minst 100 mm for hender, håndledd og never og 25 mm for fingrer (ISO 

13854:1996). Sikkerhetsavstanden skal kontrolleres mot de håndteringsmåter som er nevnt i brukerhåndboken. 

5.4. Manuelt låsesystem, 

Innretningen som anvendes for å låse veltevernet i hevet eller senket posisjon, skal være konstruert slik at den 

— kan betjenes av en stående fører, og befinner seg i en av de tilgjengelige sonene, 

— vanskelig kan fjernes fra veltevernet (f.eks. ved bruk av sikringspinner som låsepinner eller holdepinner), 

— ikke gir opphav til forvirring ved låsing (riktig plassering av pinnene skal være angitt, 

— ikke utilsiktet kan fjernes eller deler kan gå tapt. 
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Dersom utstyret som anvendes til å låse veltevernet i hevet eller senket posisjon, er pinner, skal de kunne settes inn 

og fjernes fritt. Dersom dette krever bruk av kraft på veltebøylen, skal dette skje i henhold til kravene i bokstav A 

og B (se nr. 5.3). 

Alle andre typer låseinnretninger skal ha en ergonomisk utforming hva angår form og kraft, særlig med henblikk 

på å unngå fare for klemming eller avklipping. 

5.5. Innledende prøving av automatisk låsesystem 

Et automatisk låsesystem som monteres på et manuelt nedfellbart veltevern, skal framlegges for en innledende 

prøving før motstandsprøvingen av veltevernet gjennomføres. 

Veltebøylen skal flyttes fra nedre posisjon til øverste låst posisjon og tilbake. Dette tilsvarer en syklus. Det skal 

gjennomføres 500 sykluser. 

Dette kan gjøres manuelt eller ved bruk av ekstern kraft (hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk aktivering).  

I begge tilfeller skal kraften påføres innenfor et plan parallelt med veltebøylens bane, og veltebøylens vinkel-

hastighet gjennom gripeområdet skal være noenlunde konstant og mindre enn 20 grader/s. 

Etter 500 sykluser skal den kraft som påføres når veltebøylen er i hevet posisjon, ikke være mer enn 50 % høyere 

enn den tillatte kraft (tabell 6.2). 

Veltebøylen skal låses opp i samsvar med brukerhåndboken. 

Etter 500 sykluser skal det ikke gjennomføres noe vedlikehold eller justering av låsesystemet. 

Merknad 1:  Den innledende prøvingen kan også gjennomføres på automatisk nedfellbare veltevern. Prøvingen 

bør gjennomføres før motstandsprøvingen av veltevernet. 

Merknad 2:  Den innledende prøvingen kan gjennomføres av produsenten. I så fall skal produsenten gi prøvings-

institusjonen en erklæring som angir at prøvingen er gjennomført i samsvar med prøvingsmetoden, 

og at det ikke ble gjennomført noe vedlikehold eller justering av låseinnretningen etter de  

500 syklusene. Prøvingsinstitusjonen skal kontrollere produktenes ytelse med én syklus fra nedre til 

øverste låst posisjon og tilbake. 

Figur 6.20 

Gripeområde 

  

Gripeområde 

Gripeområdets bane 
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Figur 6.21 

Tilgjengelige soner 

(dimensjoner i millimeter) 

 

 

Tilgjengelige soner sett ovenfra 

Bakken 

Tilgjengelige soner sett fra siden 
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Figur 6.22 

Området som avgrenses av de tilgjengelige sonene 

(dimensjoner i millimeter)  

 

 

Hindring 

Forflytning med én retningsendring 

Hindring 

Forflytning uten retningsendring 
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Figur 6.23 

Tilgjengelig del av gripeområdet 

 

Figur 6.24 

Punkter der den nødvendige kraften skal måles 
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B4. KRAV SOM GJELDER VIRTUELL PRØVING 

Dataprogram(3) (BASIC) for å bestemme om en smalsporet traktor med velteramme montert foran førersetet 

fortsetter å rulle eller stopper å rulle dersom den velter til siden 

Innledende merknad: 

Følgende program gjelder for programmets beregningsmetoder. Den foreslåtte trykte teksten (engelsk og layout) er veiledende. 

Brukeren kan tilpasse programmet til prøvingsinstitusjonens særskilte krav med hensyn til utskrift o.l. 

10 CLS 

20 REM REFERENCE OF THE PROGRAM COD6ABAS.BAS 08/02/96 

30 FOR I = 1 TO 10: LOCATE I, 1, 0: NEXT I 

40 COLOR 14, 8, 4 

50 PRINT "**********************************************************************************" 

60 PRINT "* CALCULATION FOR DETERMINING THE NON-CONTINUOUS ROLLING BEHAVIOUR *" 

70 PRINT "*OF A LATERAL OVERTURNING NARROW TRACTOR WITH A ROLL-OVER PROTECTIVE *" 

80 PRINT "* STRUCTURE MOUNTED IN FRONT OF THE DRIVER’S SEAT *" 

90 PRINT "**********************************************************************************" 

100 A$ = INKEY$: IF A$ = "" THEN 100 

110 COLOR 10, 1, 4 

120 DIM F(25), C(25), CAMPO$(25), LON(25), B$(25), C$(25), X(6, 7), Y(6, 7), Z(6, 7) 

130 DATA 6,10,10,14,14,17,19,21,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19 

140 DATA 54,8,47,8,47,12,8,12,29,71,29,71,29,71,29,71,29,71,29,71,29,71,29,71,29 

150 DATA 12,30,31,30,31,25,25,25,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 

160 FOR I = 1 TO 25: READ F(I): NEXT 

170 FOR I = 1 TO 25: READ C(I): NEXT 

180 FOR I = 1 TO 25: READ LON(I): NEXT 

190 CLS 

200 FOR I = 1 TO 5: LOCATE I, 1, 0: NEXT I 

210 PRINT "In case of misprint, push on the enter key up to the last field" 

220 PRINT :LOCATE 6, 44: PRINT " TEST NR: ": PRINT 
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230 LOCATE 8, 29: PRINT " FRONT MOUNTED- PROTECTIVE STRUCTURE:": PRINT 

240 PRINT " MAKE: ": LOCATE 10, 40: PRINT " TYPE: ": PRINT 

250 LOCATE 12, 29: PRINT " TRACTOR :": PRINT : PRINT " MAKE:" 

260 LOCATE 14, 40: PRINT " TYPE: ": PRINT : PRINT 

270 PRINT " LOCATION: ": PRINT 

280 PRINT " DATE: ": PRINT : PRINT " ENGINEER:" 

290 NC = 1: GOSUB 4400 

300 PRINT : PRINT : PRINT " In case of misprint, it is possible to acquire the data again" 

310 PRINT : INPUT " Do you wish to acquire again the data ? (Y/N)"; Z$ 

320 IF Z$ = "Y" OR Z$ = "y" THEN 190 

330 IF Z$ = "N" OR Z$ = "n" THEN 340 

340 FOR I=1 TO 3:LPRINT : NEXT: LPRINT ; " TEST NR: "; TAB(10); CAMPO$(1) 

350 LPRINT : LPRINT TAB(24); " FRONT MOUNTED PROTECTIVE STRUCTURE:" 

360 LL = LEN(CAMPO$(2) + CAMPO$(3)) 

370 LPRINT TAB(36 - LL / 2); CAMPO$(2) + " - " + CAMPO$(3) : LPRINT 

380 LPRINT TAB(32); " OF THE NARROW TRACTOR": LL = LEN(CAMPO$(4) + CAMPO$(5)) 

390 LPRINT TAB(36 - LL / 2); CAMPO$(4) + " - " + CAMPO$(5) : LPRINT 

400 CLS 

410 PRINT "In case of mistype, push on the enter key up to the last field" 

420 PRINT 

430 FOR I = 1 TO 7: LOCATE I, 1, 0: NEXT 

440 LOCATE 8, 1: PRINT " CHARACTERISTIC UNITS:" 

450 LOCATE 8, 29: PRINT "LINEAR (m): MASS (kg):MOMENT OF INERTIA (kg×m2):" 

460 LOCATE 9, 1: PRINT " ANGLE (radian)" 

470 LPRINT : PRINT 

480 PRINT "HEIGHT OF COG H1=": LOCATE 11, 29: PRINT"" 

490 LOCATE 11, 40: PRINT "H. DIST. COG-REAR AXLE L3=" 

500 LOCATE 11, 71: PRINT""  
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510 PRINT "H. DIST. COG-FRT AXLE L2=": LOCATE 12, 29: PRINT"" 

520 LOCATE 12, 40: PRINT "HEIGHT OF THE REAR TYRES D3=" 

530 LOCATE 12, 71: PRINT"" 

540 PRINT "HEIGHT OF THE FRT TYRES D2=": LOCATE 13, 29: PRINT"" 

550 LOCATE 13, 40: PRINT "OVERALL HEIGHT(PT IMPACT) H6=" 

560 LOCATE 13, 71: PRINT"" 

570 PRINT "H.DIST.COG-LEAD.PT INTER.L6=": LOCATE 14, 29: PRINT"" 

580 LOCATE 14, 40: PRINT "PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6=" 

590 LOCATE 14, 71: PRINT"" 

600 PRINT "HEIGHT OF THE ENG.B. H7=": LOCATE 15, 29: PRINT"" 

605 LOCATE 15, 40: PRINT "WIDTH OF THE ENG. B. B7=" 

610 LOCATE 15, 71: PRINT"" 

615 PRINT "H.DIST.COG-FRT COR.ENG.B.L7=": LOCATE 16, 29: PRINT"" 

620 LOCATE 16, 40: PRINT "HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0=" 

630 LOCATE 16, 71: PRINT"" 

640 PRINT "REAR TRACK WIDTH S =": LOCATE 17, 29: PRINT"" 

650 LOCATE 17, 40: PRINT "REAR TYRE WIDTH B0=" 

660 LOCATE 17, 71: PRINT"" 

670 PRINT "FRT AXLE SWING ANGLE D0=": LOCATE 18, 29: PRINT"" 

680 LOCATE 18, 40: PRINT "TRACTOR MASS Mc =" 

690 LOCATE 18, 71: PRINT"" 

700 PRINT "MOMENT OF INERTIA Q =": LOCATE 19, 29: PRINT"" 

710 LOCATE 19, 40: PRINT"" 

720 LOCATE 19, 71: PRINT " ": PRINT : PRINT 

730 H1 = 0: L3 = 0: L2 = 0: D3 = 0: D2 = 0: H6 = 0: L6 = 0: B6 = 0 

740 H7 = 0: B7 = 0: L7 = 0: H0 = 0: S = 0: B0 = 0: D = 0: Mc = 0: Q = 0 

750 NC = 9: GOSUB 4400  
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760 FOR I = 1 TO 3: PRINT "": NEXT 

770 H1 = VAL(CAMPO$(9)): L3 = VAL(CAMPO$(10)): L2 = VAL(CAMPO$(11)) 

780 D3 = VAL(CAMPO$(12)): D2 = VAL(CAMPO$(13)): H6 = VAL(CAMPO$(14)) 

790 L6 = VAL(CAMPO$(15)): B6 = VAL(CAMPO$(16)): H7 = VAL(CAMPO$(17)) 

800 B7 = VAL(CAMPO$(18)): L7 = VAL(CAMPO$(19)): H0 = VAL(CAMPO$(20)) 

810 S = VAL(CAMPO$(21)): B0 = VAL(CAMPO$(22)): D0 = VAL(CAMPO$(23)) 

820 Mc = VAL(CAMPO$(24)): Q = VAL(CAMPO$(25)): PRINT : PRINT 

830 PRINT "In case of mistype, it is possible to acquire again the data": PRINT 

840 INPUT " Do you wish to acquire again the data ? (Y/N)"; X$ 

850 IF X$ = "Y" OR X$ = "y" THEN 400 

860 IF X$ = "n" OR X$ = "N" THEN 870 

870 FOR I = 1 TO 3: LPRINT : NEXT 

880 LPRINT TAB(20); "CHARACTERISTIC UNITS :": LOCATE 8, 29 

890 LPRINT "LINEAR (m) : MASS (kg) : MOMENT OF INERTIA (kg×m2) : ANGLE (radian)" 

900 LPRINT 

910 LPRINT "HEIGHT OF THE COG H1="; 

920 LPRINT USING "####.####"; H1; 

930 LPRINT TAB(40); "H. DIST. COG-REAR AXLE L3="; 

940 LPRINT USING "####.####"; L3 

950 LPRINT "H.DIST. COG-FRT AXLE L2="; 

960 LPRINT USING "####.####"; L2; 

970 LPRINT TAB(40); "HEIGHT OF THE REAR TYRES D3="; 

975 LPRINT USING "####.####"; D3 

980 LPRINT "HEIGHT OF THE FRT TYRES D2="; 

990 LPRINT USING "####.####"; D2; 

1000 LPRINT TAB(40); "OVERALL HEIGHT(PT IMPACT)H6=";  
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1010 LPRINT USING "####.####"; H6 

1020 LPRINT "H.DIST.COG-LEAD PT INTER.L6="; 

1030 LPRINT USING "####.####"; L6; 

1040 LPRINT TAB(40); "PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6="; 

1050 LPRINT USING "####.####"; B6 

1060 LPRINT "HEIGHT OF THE ENG.B. H7="; 

1070 LPRINT USING "####.####"; H7; 

1080 LPRINT TAB(40); "WIDTH OF THE ENG. B. B7="; 

1090 LPRINT USING "####.####"; B7 

1100 LPRINT "H.DIST.COG-FRT COR.ENG.B.L7="; 

1110 LPRINT USING "####.####"; L7; 

1120 LPRINT TAB(40); "HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0="; 

1130 LPRINT USING "####.####"; H0 

1140 LPRINT "REAR TRACK WIDTH S ="; 

1150 LPRINT USING "####.####"; S; 

1160 LPRINT TAB(40); "REAR TYRE WIDTH B0="; 

1170 LPRINT USING "####.####"; B0 

1180 LPRINT "FRT AXLE SWING ANGLE D0="; 

1185 LPRINT USING "####.####"; D0; 

1190 LPRINT TAB(40); "TRACTOR MASS Mc = "; 

1200 LPRINT USING "####.###"; Mc 

1210 LPRINT "MOMENT OF INERTIA Q ="; 

1215 LPRINT USING "####.####"; Q 

1220 FOR I = 1 TO 10: LPRINT : NEXT 

1230 A0 = .588: U = .2: T = .2: GOSUB 4860  
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1240 REM * THE SIGN OF L6 IS MINUS IF THE POINT LIES IN FRONT 

1250 REM * OF THE PLANE OF THE CENTRE OF GRAVITY. 

1260 IF B6 > S + B0 THEN 3715 

1265 IF B7 > S + B0 THEN 3715 

1270 G = 9.8 

1280 REM *************************************************************************** 

1290 REM *B2 VERSION (POINT OF IMPACT OF THE ROPS NEAR OF EQUILIBRIUM POINT)* 

1300 REM *************************************************************************** 

1310 B = B6: H = H6 

1320 REM  ----------------  POSITION OF CENTER OF GRAVITY IN TILTED POSITION  ------------------  

1330 R2 = SQR(H1 * H1 + L3 * L3) 

1340 C1 = ATN(H1 / L3) 

1350 L0 = L3 + L2 

1360 L9 = ATN(H0 / L0) 

1370 H9 = R2 * SIN(C1 - L9) 

1380 W1 = H9 / TAN(C1 - L9) 

1390 W2 = SQR(H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S / 2 

1400 F1 = ATN(S1 / W2) 

1410 W3 = (W2 - W1) * SIN(F1) 

1420 W4 = ATN(H9 / W3) 

1430 W5 = SQR(H9 * H9 + W3 * W3) * SIN(W4 + D0) 

1440 W6 = W3 - SQR(W3 * W3 + H9 * H9) * COS(W4 + D0) 

1450 W7 = W1 + W6 * SIN(F1) 

1460 W8 = ATN(W5 / W7) 

1470 W9 = SIN(W8 + L9) * SQR(W5 * W5 + W7 * W7) 

1480 W0 = SQR(W9 * W9 + (S1 - W6 * COS(F1)) ^ 2) 

1490 G1 = SQR(((S + B0) / 2) ^ 2 + H1 * H1) 

1500 G2 = ATN(2 * H1 / (S + B0))  
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1510 G3 = W0 - G1 * COS(A0 + G2) 

1520 O0 = SQR(2 * Mc * G * G3 / (Q + Mc * (W0 + G1) * (W0 + G1) / 4)) 

1530 F2 = ATN(((D3 - D2) / L0) / (1 - ((D3 - D2) / (2 * L3 + 2 * L2)) ^ 2)) 

1540 L8 = -TAN(F2) * (H - H1) 

1550 REM  ----------------  COORDINATES IN POSITION 1  -----------------  

1560 X(1, 1) = H1 

1570 X(1, 2) = 0: X(1, 3) = 0 

1580 X(1, 4) = (1 + COS(F2)) * D2 / 2 

1590 X(1, 5) = (1 + COS(F2)) * D3 / 2 

1600 X(1, 6) = H 

1610 X(1, 7) = H7 

1620 Y(1, 1) = 0 

1630 Y(1, 2) = L2 

1640 Y(1, 3) = -L3 

1650 Y(1, 4) = L2 + SIN(F2) * D2 / 2 

1660 Y(1, 5) = -L3 + SIN(F2) * D3 / 2 

1670 Y(1, 6) = -L6 

1680 Y(1, 7) = L7 

1690 Z(1, 1) = (S + B0) / 2 

1700 Z(1, 2) = 0: Z(1, 3) = 0: Z(1, 4) = 0: Z(1, 5) = 0 

1710 Z(1, 6) = (S + B0) / 2 - B / 2 

1720 Z(1, 7) = (S + B0) / 2 - B7 / 2 

1730 O1 = 0: O2 = 0: O3 = 0: O4 = 0: O5 = 0: O6 = 0: O7 = 0: O8 = 0: O9 = 0 

1740 K1 = Y(1, 4) * TAN(F2) + X(1, 4) 

1750 K2 = X(1, 1) 

1760 K3 = Z(1, 1) 

1770 K4 = K1 - X(1, 1): DD1 = Q + Mc * K3 * K3 + Mc * K4 * K4  
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1780 O1 = (Q + Mc * K3 * K3 - U * Mc * K4 * K4 - (1 + U) * Mc * K2 * K4) * O0 / DD1 

1790 REM  ----------------  TRANSFORMATION OF THE COORDINATES FROM THE POSITION 1 TO 2 

1800 FOR K = 1 TO 7 STEP 1 

1810 X(2, K) = COS(F2) * (X(1, K) - H1) + SIN(F2) * Y(1, K) - K4 * COS(F2) 

1820 Y(2, K) = Y(1, K) * COS(F2) - (X(1, K) - H1) * SIN(F2) 

1830 Z(2, K) = Z(1, K) 

1840 NEXT K 

1850 O2 = O1 * COS(F2) 

1860 A2 = ATN(TAN(A0) / SQR(1 + (TAN(F2)) ^ 2 / (COS(A0)) ^ 2)) 

1870 C2 = ATN(Z(2, 6) / X(2, 6)) 

1880 T2 = T 

1890 V0 = SQR(X(2, 6) ^ 2 + Z(2, 6) ^ 2) 

1900 E1 = T2 / V0 

1910 E2 = (V0 * Y(2, 4)) / (Y(2, 4) - Y(2, 6)) 

1920 T3 = E1 * E2 

1930 E4 = SQR(X(2, 1) * X(2, 1) + Z(2, 1) * Z(2, 1)) 

1940 V6 = ATN(X(2, 1) / Z(2, 1)) 

1950 REM  ----------------  ROTATION OF THE TRACTOR FROM THE POSITION 2 TO 3  -----------------  

1960 FOR K = 1 TO 7 STEP 1 

1970 IF Z(2, K) = 0 THEN 2000 

1980 E3 = ATN(X(2, K) / Z(2, K)) 

1990 GOTO 2010 

2000 E3 = -3.14159 / 2 

2010 X(3, K) = SQR(X(2, K) * X(2, K) + Z(2, K) * Z(2, K)) * SIN(E3 + C2 + E1) 

2020 Y(3, K) = Y(2, K) 

2030 Z(3, K) = SQR(X(2, K) ^ 2 + Z(2, K) ^ 2) * COS(E3 + C2 + E1) 

2040 NEXT K  
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2050 IF Z(3, 7) < 0 THEN 3680 

2060 Z(3, 6) = 0 

2070 Q3 = Q * (COS(F2)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2)) ^ 2 

2080 V5 = (Q3 + Mc * E4 * E4) * O2 * O2 / 2 

2090 IF -V6 > A2 THEN 2110 

2100 GOTO 2130 

2110 V7 = E4 * (1 - COS(-A2 - V6)) 

2120 IF V7 * Mc * G > V5 THEN 2320 

2130 V8 = E4 * COS(-A2 - V6) - E4 * COS(-A2 - ATN(X(3, 1) / Z(3, 1))) 

2140 O3 = SQR(2 * Mc * G * V8 / (Q3 + Mc * E4 * E4) + O2 * O2) 

2150 K9 = X(3, 1) 

2160 K5 = Z(3, 1) 

2170 K6 = Z(3, 1) + E1 * V0 

2180 K7 = V0 - X(3, 1) 

2190 K8 = U: DD2 = Q3 + Mc * K6 * K6 + Mc * K7 * K7 

2200 O4 = (Q3 + Mc * K5 * K6 - K8 * Mc * K7 * K7 - (1 + K8) * Mc * K9 * K7) * O3 / DD2 

2210 N3 = SQR((X(3, 6) - X(3, 1)) ^ 2 + (Z(3, 6) - Z(3, 1)) ^ 2) 

2220 N2 = ATN(-(X(3, 6) - X(3, 1)) / Z(3, 1)) 

2230 Q6 = Q3 + Mc * N3 ^ 2 

2240 IF -N2 <= A2 THEN 2290 

2250 N4 = N3 * (1 - COS(-A2 - N2)) 

2260 N5 = (Q6) * O4 * O4 / 2 

2270 IF N4 * Mc * G > N5 THEN 2320 

2280 O9 = SQR(-2 * Mc * G * N4 / (Q6) + O4 * O4) 

2290 GOSUB 3740 

2300 GOSUB 4170 

2310 GOTO 4330  
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2320 GOSUB 3740 

2330 IF L6 > L8 THEN 2790 

2340 REM * 

2350 REM ****************************************************************************** 

2355 REM *B3 VERSION (POINT OF IMPACT OF THE ROPS IN FRONT OF EQUILIBRIUM POINT)* 

2360 REM ****************************************************************************** 

2370 O3 = 0: O4 = 0: O5 = 0: O6 = 0: O7 = 0: O8 = 0: O9 = 0 

2380 E2 = (V0 * Y(2, 5)) / (Y(2, 5) - Y(2, 6)) 

2390 T3 = E2 * E1 

2400 Z(3, 6) = 0 

2410 Q3 = Q * (COS(F2)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2)) ^ 2 

2420 V5 = (Q3 + Mc * E4 * E4) * O2 * O2 / 2 

2430 IF -V6 > A2 THEN 2450 

2440 GOTO 2470 

2450 V7 = E4 * (1 - COS(-A2 - V6)) 

2460 IF V7 * Mc * G > V5 THEN 2760 

2470 V8 = E4 * COS(-A2 - V6) - E4 * COS(-A2 - ATN(X(3, 1) / Z(3, 1))) 

2480 O3 = SQR((2 * Mc * G * V8) / (Q3 + Mc * E4 * E4) + O2 * O2) 

2490 K9 = X(3, 1) 

2500 K5 = Z(3, 1) 

2510 K6 = Z(3, 1) + T3 

2520 K7 = E2 - X(3, 1) 

2530 K8 = U: DD2 = Q3 + Mc * K6 * K6 + Mc * K7 * K7 

2540 O4 = (Q3 + Mc * K5 * K6 - K8 * Mc * K7 * K7 - (1 + K8) * Mc * K9 * K7) * O3 / DD2 

2550 F3 = ATN(V0 / (Y(3, 5) - Y(3, 6))) 

2560 O5 = O4 * COS(F3) 

2570 REM  --------------  TRANSFORMATION OF THE COORDINATES FROM THE POSITION 3 TO 4  ------------------ 

2580 REM  --------------  POSITION 4  
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2590 FOR K = 1 TO 7 STEP 1 

2600 X(4, K) = X(3, K) * COS(F3) + (Y(3, K) - Y(3, 5)) * SIN(F3) 

2610 Y(4, K) = (Y(3, K) - Y(3, 5)) * COS(F3) - X(3, K) * SIN(F3) 

2620 Z(4, K) = Z(3, K) 

2630 NEXT K 

2640 A4 = ATN(TAN(A0) / SQR(1 + (TAN(F2 + F3)) ^ 2 / (COS(A0)) ^ 2)) 

2650 M1 = SQR(X(4, 1) ^ 2 + Z(4, 1) ^ 2) 

2660 M2 = ATN(X(4, 1) / Z(4, 1)) 

2670 Q5 = Q * (COS(F2 + F3)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2 + F3)) ^ 2 

2680 IF -M2 < A4 THEN 2730 

2690 M3 = M1 * (1 - COS(-A4 - M2)) 

2700 M4 = (Q5 + Mc * M1 * M1) * O5 * O5 / 2 

2710 IF M3 * Mc * G > M4 THEN 2760 

2720 O9 = SQR(O5 * O5 - 2 * Mc * G * M3 / (Q5 + Mc * M1 * M1)) 

2730 GOSUB 3740 

2740 GOSUB 4170 

2750 GOTO 4330 

2760 GOSUB 3740 

2770 GOSUB 4240 

2780 GOTO 4330 

2790 REM **************************************************************************** 

2795 REM *B1 VERSION (POINT OF IMPACT OF THE ROPS BEHIND OF EQUILIBRIUM POINT)* 

2800 REM **************************************************************************** 

2810 REM * 

2820 O3 = 0: O4 = 0: O5 = 0: O6 = 0: O7 = 0: O8 = 0: O9 = 0 

2830 Z(3, 6) = 0 

2840 Q3 = Q * (COS(F2)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2)) ^ 2 

2850 V5 = (Q3 + Mc * E4 * E4) * O2 * O2 / 2  
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2860 IF -V6 > A2 THEN 2880 

2870 GOTO 2900 

2880 V7 = E4 * (1 - COS(-A2 - V6)) 

2890 IF V7 * Mc * G > V5 THEN 3640 

2900 V8 = E4 * COS(-A2 - V6) - E4 * COS(-A2 - ATN(X(3, 1) / Z(3, 1))) 

2910 O3 = SQR(2 * Mc * G * V8 / (Q3 + Mc * E4 * E4) + O2 * O2) 

2920 K9 = X(3, 1) 

2930 K5 = Z(3, 1) 

2940 K6 = Z(3, 1) + T3 

2950 K7 = E2 - X(3, 1) 

2960 K8 = U: DD2 = Q3 + Mc * K6 * K6 + Mc * K7 * K7 

2970 O4 = (Q3 + Mc * K5 * K6 - K8 * Mc * K7 * K7 - (1 + K8) * Mc * K9 * K7) * O3 / DD2 

2980 F3 = ATN(V0 / (Y(3, 4) - Y(3, 6))) 

2990 O5 = O4 * COS(F3) 

3000 REM  ----------------  TRANSFORMATION OF THE COORDINATES FROM 3 TO 4  ----------------  

3010 FOR K = 1 TO 7 STEP 1 

3020 X(4, K) = X(3, K) * COS(F3) + (Y(3, K) - Y(3, 4)) * SIN(F3) 

3030 Y(4, K) = (Y(3, K) - Y(3, 4)) * COS(F3) - X(3, K) * SIN(F3) 

3040 Z(4, K) = Z(3, K) 

3050 NEXT K 

3060 A4 = ATN(TAN(A0) / SQR(1 + (TAN(F2 + F3)) ^ 2 / (COS(A0)) ^ 2)) 

3070 C3 = ATN(Z(4, 7) / X(4, 7)) 

3080 C4 = 0 

3090 C5 = SQR(X(4, 7) * X(4, 7) + Z(4, 7) * Z(4, 7)) 

3100 C6 = C4 / C5 

3110 C7 = C5 * (Y(4, 6) - Y(4, 1)) / (Y(4, 6) - Y(4, 7)) 

3120 C8 = C6 * C7  
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3130 M1 = SQR(X(4, 1) ^ 2 + Z(4, 1) ^ 2) 

3140 M2 = ATN(X(4, 1) / Z(4, 1)) 

3150 REM  ----------------  ROTATION OF THE TRACTOR FROM THE POSITION 4 TO 5  ---------------  

3160 FOR K = 1 TO 7 STEP 1 

3170 IF Z(4, K) <> 0 THEN 3200 

3180 C9 = -3.14159 / 2 

3190 GOTO 3210 

3200 C9 = ATN(X(4, K) / Z(4, K)) 

3210 X(5, K) = SQR(X(4, K) ^ 2 + Z(4, K) ^ 2) * SIN(C9 + C3 + C6) 

3220 Y(5, K) = Y(4, K) 

3230 Z(5, K) = SQR(X(4, K) ^ 2 + Z(4, K) ^ 2) * COS(C9 + C3 + C6) 

3240 NEXT K 

3250 Z(5, 7) = 0 

3260 Q5 = Q * (COS(F2 + F3)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2 + F3)) ^ 2 

3270 IF -M2 > A4 THEN 3290 

3280 GOTO 3320 

3290 M3 = M1 * (1 - COS(-A4 - M2)) 

3300 M4 = (Q5 + Mc * M1 * M1) * O5 * O5 / 2 

3310 IF M3 * Mc * G > M4 THEN 3640 

3315 MM1 = M1 * COS(-A4 - ATN(X(5, 1) / Z(5, 1))) 

3320 M5 = M1 * COS(-A4 - ATN(X(4, 1) / Z(4, 1))) - MM1 

3330 O6 = SQR(2 * Mc * G * M5 / (Q5 + Mc * M1 * M1) + O5 * O5) 

3340 M6 = X(5, 1) 

3350 M7 = Z(5, 1) 

3360 M8 = Z(5, 1) + C8 

3370 M9 = C7 - X(5, 1) 

3380 N1 = U: DD3 = (Q5 + Mc * M8 * M8 + Mc * M9 * M9)  
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3390 O7 = (Q5 + Mc * M7 * M8 - N1 * Mc * M9 * M9 - (1 + N1) * Mc * M6 * M9) * O6 / DD3 

3400 F5 = ATN(C5 / (Y(5, 6) - Y(5, 7))) 

3410 A6 = ATN(TAN(A0) / SQR(1 + (TAN(F2 + F3 + F5)) ^ 2 / (COS(A0)) ^ 2)) 

3420 REM  ----------------  TRANSFORMATION OF THE COORDINATES FROM THE POSITION 5 TO 6  ----------------  

3430 FOR K = 1 TO 7 STEP 1 

3440 X(6, K) = X(5, K) * COS(F5) + (Y(5, K) - Y(5, 6)) * SIN(F5) 

3450 Y(6, K) = (Y(5, K) - Y(5, 6)) * COS(F5) - X(5, K) * SIN(F5) 

3460 Z(6, K) = Z(5, K) 

3470 NEXT K 

3480 O8 = O7 * COS(-F5) 

3490 N2 = ATN(X(6, 1) / Z(6, 1)) 

3500 N3 = SQR(X(6, 1) ^ 2 + Z(6, 1) ^ 2) 

3510 Q6 = Q * (COS(F2 + F3 + F5)) ^ 2 + 3 * Q * (SIN(F2 + F3 + F5)) ^ 2 

3520 IF -N2 > A6 THEN 3540 

3530 GOTO 3580 

3540 N4 = N3 * (1 - COS(-A6 - N2)) 

3550 N5 = (Q6 + Mc * N3 * N3) * O8 * O8 / 2 

3560 P9 = (N4 * Mc * G - N5) / (N4 * Mc * G) 

3570 IF N4 * Mc * G > N5 THEN 3640 

3580 IF -N2 < A6 THEN 3610 

3590 N6 = -N4 

3600 O9 = SQR(2 * Mc * G * N6 / (Q6 + Mc * N3 * N3) + O8 * O8) 

3610 GOSUB 3740 

3620 GOSUB 4170 

3630 GOTO 4330 

3640 GOSUB 3740 

3650 GOSUB 4240  
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3660 GOTO 4330 

3670 REM 

3680 IF Z(3, 7) > -.2 THEN 2060 

3685 CLS : PRINT : PRINT : PRINT STRING$(80, 42): LOCATE 24, 30, 0 

3690 PRINT "THE ENGINE BONNET TOUCHES THE GROUND BEFORE THE ROPS" 

3695 LPRINT STRING$(80, 42) 

3700 LPRINT "THE ENGINE BONNET TOUCHES THE GROUND BEFORE THE ROPS" 

3710 PRINT : PRINT "METHOD OF CALCULATION NOT FEASIBLE" : GOTO 3720 

3715 CLS : PRINT : PRINT "METHOD OF CALCULATION NOT FEASIBLE" 

3720 LPRINT "METHOD OF CALCULATION NOT FEASIBLE" 

3725 LPRINT STRING$(80, 42) 

3730 GOTO 4330 

3740 REM ************************************************* 

3750 CLS : LOCATE 13, 15, 0: PRINT "VELOCITY O0=" 

3755 LOCATE 13, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O0: LOCATE 13, 40, 0: PRINT "rad/s" 

3760 LOCATE 14, 15, 0: PRINT "VELOCITY O1=" 

3765 LOCATE 14, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O1 

3770 LOCATE 15, 15, 0: PRINT "VELOCITY O2=" 

3775 LOCATE 15, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O2 

3780 LOCATE 16, 15, 0: PRINT "VELOCITY O3=" 

3785 LOCATE 16, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O3 

3790 LOCATE 17, 15, 0: PRINT "VELOCITY O4=" 

3795 LOCATE 17, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O4 

3800 LOCATE 18, 15, 0: PRINT "VELOCITY O5=" 

3805 LOCATE 18, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O5 

3810 LOCATE 19, 15, 0: PRINT "VELOCITY O6=" 

3815 LOCATE 19, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O6  
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3820 LOCATE 20, 15, 0: PRINT "VELOCITY O7=" 

3825 LOCATE 20, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O7 

3830 LOCATE 21, 15, 0: PRINT "VELOCITY O8=" 

3835 LOCATE 21, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O8 

3840 LOCATE 22, 15, 0: PRINT "VELOCITY O9=" 

3845 LOCATE 22, 31, 0: PRINT USING "#.###"; O9 

3850 LPRINT "VELOCITY O0="; 

3860 LPRINT USING "#.###"; O0; 

3870 LPRINT " rad/s"; 

3880 LPRINT TAB(40); "VELOCITY O1="; 

3890 LPRINT USING "#.###"; O1; 

3900 LPRINT " rad/s" 

3910 LPRINT "VELOCITY O2="; 

3920 LPRINT USING "#.###"; O2; 

3930 LPRINT " rad/s"; 

3940 LPRINT TAB(40); "VELOCITY O3="; 

3950 LPRINT USING "#.###"; O3; 

3960 LPRINT " rad/s" 

3970 LPRINT "VELOCITY O4="; 

3980 LPRINT USING "#.###"; O4; 

3990 LPRINT " rad/s"; 

4000 LPRINT TAB(40); "VELOCITY O5="; 

4010 LPRINT USING "#.###"; O5; 

4020 LPRINT " rad/s" 

4030 LPRINT "VELOCITY O6="; 

4040 LPRINT USING "#.###"; O6;  
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4050 LPRINT " rad/s"; 

4060 LPRINT TAB(40); "VELOCITY O7="; 

4070 LPRINT USING "#.###"; O7; 

4080 LPRINT " rad/s" 

4090 LPRINT "VELOCITY O8="; 

4100 LPRINT USING "#.###"; O8; 

4110 LPRINT " rad/s"; 

4120 LPRINT TAB(40); "VELOCITY O9="; 

4130 LPRINT USING "#.###"; O9; 

4140 LPRINT " rad/s" 

4150 LPRINT 

4160 RETURN 

4170 PRINT STRING$(80, 42) 

4180 LOCATE 24, 30, 0: PRINT "THE TILTING CONTINUES" 

4190 PRINT STRING$(80, 42) 

4200 LPRINT STRING$(80, 42) 

4210 LPRINT TAB(30); "THE TILTING CONTINUES" 

4220 LPRINT STRING$(80, 42) 

4230 RETURN 

4240 PRINT STRING$(80, 42) 

4250 LOCATE 24, 30, 0: PRINT "THE ROLLING STOPS" 

4260 PRINT STRING$(80, 42) 

4270 LPRINT STRING$(80, 42) 

4280 LPRINT TAB(30); "THE ROLLING STOPS" 

4290 LPRINT STRING$(80, 42) 

4300 RETURN 

4310 REM ***************************************************** 

4320 REM  ----------------  END OF THE CALCULATION  --------------   
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4330 FOR I = 1 TO 5: LPRINT : NEXT: LPRINT " LOCATION : "; CAMPO$(6): LPRINT 

4340 LPRINT " DATE : "; CAMPO$(7): LPRINT 

4350 LPRINT ; " ENGINEER : "; CAMPO$(8): LPRINT 

4360 FOR I = 1 TO 4: LPRINT : NEXT: PRINT 

4370 INPUT " Do you whish to carry out another test ? (Y/N)"; Y$ 

4380 IF Y$ = "Y" OR Y$ = "y" THEN 190 

4390 IF Y$ = "N" OR Y$ = "n" THEN SYSTEM 

4400 LOCATE F(NC), C(NC) + L, 1: A$ = INKEY$: IF A$ = "" THEN GOTO 4400 

4410 IF LEN(A$) > 1 THEN GOSUB 4570: GOTO 4400 

4420 A = ASC(A$) 

4430 IF A = 13 THEN L = 0: GOTO 4450 

4440 GOTO 4470 

4450 IF NC < 8 OR NC > 8 AND NC < 25 THEN NC = NC + 1: GOTO 4400 

4460 GOTO 4840 

4470 IF A > 31 AND A < 183 THEN GOTO 4490 

4480 BEEP: GOTO 4400 

4490 IF L = LON(NC) THEN BEEP: GOTO 4400 

4500 LOCATE F(NC), C(NC) + L: PRINT A$; 

4510 L = L + 1 

4520 IF L = 1 THEN B$(NC) = A$: GOTO 4540 

4530 B$(NC) = B$(NC) + A$ 

4540 IF LEN(C$(NC)) > 0 THEN C$(NC) = RIGHT$(CAMPO$(NC), LEN(CAMPO$(NC)) - L) 

4550 CAMPO$(NC) = B$(NC) + C$(NC) 

4560 GOTO 4400 

4570 REM * SLIDE 

4580 IF LEN(A$) <> 2 THEN BEEP: RETURN 

4590 C = ASC(RIGHT$(A$, 1))  
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4600 IF C = 8 THEN 4620 

4610 GOTO 4650 

4620 IF LEN(C$(NC)) > 0 THEN BEEP: RETURN 

4630 IF L = 0 THEN BEEP: RETURN 

4640 CAMPO$(NC) = LEFT$(CAMPO$(NC), LEN(CAMPO(NC))) 

4645 L = L - 1: PRINT A$: RETURN 

4650 IF C = 30 THEN 4670 

4660 GOTO 4700 

4670 IF NC = 1 THEN BEEP: RETURN 

4680 NC = NC - 1: L = 0 

4690 RETURN 

4700 IF C = 31 THEN 4720 

4710 GOTO 4760 

4720 IF NC <> 8 THEN 4740 

4730 BEEP: RETURN 

4740 NC = NC + 1: L = 0 

4750 RETURN 

4760 IF C = 29 THEN 4780 

4770 GOTO 4800 

4780 IF L = 0 THEN BEEP: RETURN 

4790 L = L - 1: C$(NC) = RIGHT$(CAMPO$(NC), LEN(CAMPO$(NC)) - (L + 1)) 

4795 B$(NC) = LEFT$(CAMPO$(NC), L): LOCATE F(NC), C(NC) + L + 1: PRINT "" 

4796 RETURN 

4800 IF C = 28 THEN 4820 

4810 GOTO 4400 

4820 IF C$(NC) = "" THEN BEEP: RETURN 

4830 L = L + 1: C$(NC) = RIGHT$(CAMPO$(NC), LEN(CAMPO$(NC)) - (L)) 

4835 B$(NC) = LEFT$(CAMPO$(NC), L): LOCATE F(NC), C(NC) + L, 1: PRINT "" 
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4840 RETURN 

4850 RETURN 

4860 FOR II = 1 TO 7 

4870 X(1, II) = 0: X(2, II) = 0: X(3, II) = 0 

4875 X(4, II) = 0: X(5, II) = 0: X(6, II) = 0 

4880 Y(1, II) = 0: Y(2, II) = 0: Y(3, II) = 0 

4885 Y(4, II) = 0: Y(5, II) = 0: Y(6, II) = 0 

4890 Z(1, II) = 0: Z(2, II) = 0: Z(3, II) = 0 

4895 Z(4, II) = 0: Z(5, II) = 0: Z(6, II) = 0 

4900 NEXT II 

4910 RETURN 

4920 REM * THE SYMBOLS USED HERE ARE THE SAME AS IN THE CODE 6.  
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Example 6.1 

The tilting continues 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

HEIGHT OF THE COG H1 = 0.7620 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.8970 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1490 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.2930 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.8800 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 2.1000 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = 0.2800 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.7780 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.3370 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.4900 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4450 

REAR TRACK WIDTH S = 1.1150 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.1950 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1570 TRACTOR MASS Mc = 2565.000 

MOMENT OF INERTIA Q = 295.0000   

 

VELOCITY O0 = 3.881 rad/s VELOCITY O1 = 1.078 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.057 rad/s VELOCITY O3 = 2.134 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.731 rad/s VELOCITY O5 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

  

VELOCITY O0 = 3.881 rad/s VELOCITY O1 = 1.078 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.057 rad/s VELOCITY O3 = 2.134 rad/s 

VELOCITY O4 = 1.130 rad/s VELOCITY O5 = 0.993 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.810 rad/s VELOCITY O7 = 0.629 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.587 rad/s VELOCITY O9 = 0.219 rad/s 

THE TILTING CONTINUES 

Location: Date: Engineer: 
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Example 6.2 

The rolling stops 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

HEIGHT OF THE COG H1 = 0.7653 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.7970 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1490 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.4800 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.8800 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 2.1100 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = -0.0500 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.7000 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.3700 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.8000 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4450 

REAR TRACK WIDTH S = 1.1150 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.1950 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1570 TRACTOR MASS Mc = 1800.000 

MOMENT OF INERTIA Q = 250.0000   

 

VELOCITY O0 = 3.840 rad/s VELOCITY O1 = 0.281 rad/s 

VELOCITY O2 = 0.268 rad/s VELOCITY O3 = 1.586 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.672 rad/s VELOCITY O5 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

  

VELOCITY O0 = 3.840 rad/s VELOCITY O1 = 0.281 rad/s 

VELOCITY O2 = 0.268 rad/s VELOCITY O3 = 1.586 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.867 rad/s VELOCITY O5 = 0.755 rad/s 

VELOCITY O6 = 1.218 rad/s VELOCITY O7= 0.969 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.898 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

THE ROLLING STOPS 

Location: Date: Engineer: 
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Example 6.3 

The rolling stops 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

HEIGHT OF THE COG H1 = 0.7180 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.8000 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1590 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.5200 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.7020 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 2.0040 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = -0.2000 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.6400 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.2120 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.3600 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4400 

REAR TRACK WIDTH S = 0.9000 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.3150 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1740 TRACTOR MASS Mc = 1780.000 

MOMENT OF INERTIA Q = 279.8960   

 

VELOCITY O0 = 3.884 rad/s VELOCITY O1 = 0.107 rad/s 

VELOCITY O2 = 0.098 rad/s VELOCITY O3 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.000 rad/s VELOCITY O5 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

  

VELOCITY O0 = 3.884 rad/s VELOCITY O1 = 0.107 rad/s 

VELOCITY O2 = 0.098 rad/s VELOCITY O3 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.000 rad/s VELOCITY O5 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

THE ROLLING STOPS 

Location: Date: Engineer: 
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Example 6.4 

The rolling stops 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

HEIGHT OF THE COG H1 = 0.7180 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.8110 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1590 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.2170 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.7020 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 2.1900 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = -0.3790 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.6400 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.2120 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.3600 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4400 

REAR TRACK WIDTH S = 0.9000 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.3150 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1740 TRACTOR MASS Mc = 1780.000 

MOMENT OF INERTIA Q = 279.8960   

 

VELOCITY O0 = 3.884 rad/s VELOCITY O1 = 1.540 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.488 rad/s VELOCITY O3 = 2.162 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.405 rad/s VELOCITY O5 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

  

VELOCITY O0 = 3.884 rad/s VELOCITY O1 = 1.540 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.488 rad/s VELOCITY O3 = 2.162 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.414 rad/s VELOCITY O5 = 0.289 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7= 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

THE ROLLING STOPS 

Location: Date: Engineer: 
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Example 6.5 

The tilting continues 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

HEIGHT OF THE COG H1 = 0.7660 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.7970 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1490 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.4800 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.8800 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 2.1100 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = -0.2000 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.7000 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.3700 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.8000 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4450 

REAR TRACK WIDTH S = 1.1150 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.9100 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1570 TRACTOR MASS Mc = 1800.000 

MOMENT OF INERTIA Q = 250.0000   

 

VELOCITY O0 = 2.735 rad/s VELOCITY O1 = 1.271 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.212 rad/s VELOCITY O3 = 2.810 rad/s 

VELOCITY O4 = 1.337 rad/s VELOCITY O5 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

THE TILTING CONTINUES 

Location: Date: Engineer: 
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Example 6.6 

The tilting continues 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

HEIGHT OF THE COG H1 = 0.7653 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.7970 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1490 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.2930 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.8800 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 1.9600 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = -0.4000 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.7000 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.3700 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.8750 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4450 

REAR TRACK WIDTH S = 1.1150 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.1950 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1570 TRACTOR MASS Mc = 1800.000 

MOMENT OF INERTIA Q = 275.0000   

 

VELOCITY O0 = 3.815 rad/s VELOCITY O1 = 1.130 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.105 rad/s VELOCITY O3 = 2.196 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.786 rad/s VELOCITY O5 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

  

VELOCITY O0 = 3.815 rad/s VELOCITY O1 = 1.130 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.105 rad/s VELOCITY O3 = 2.196 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.980 rad/s VELOCITY O5 = 0.675 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.548 rad/s 

THE TILTING CONTINUES 

Location: Date: Engineer: 
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Example 6.7 

Method of calculation not feasible 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

HEIGHT OF THE COG H1 = 0.7620 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.7970 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1490 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.5500 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.8800 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 2.1000 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = -0.4780 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.7780 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.5500 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.9500 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4450 

REAR TRACK WIDTH S = 1.1150 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.1950 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1570 MOMENT OF INERTIA Q = 200.0000 

TRACTOR MASS Mc = 1800.000   

THE ENGINE BONNET TOUCHES THE GROUND BEFORE THE ROPS 

METHOD OF CALCULATION NOT FEASIBLE 

Location: Date: Engineer: 
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Example 6.8 

The rolling stops 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

HEIGHT OF THE COG H1 = 0.7180 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.8110 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1590 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.2170 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.7020 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 2.0040 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = -0.3790 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.6400 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.2120 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.3600 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4400 

REAR TRACK WIDTH S = 0.9000 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.3150 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1740 TRACTOR MASS Mc = 1780.000 

MOMENT OF INERTIA Q = 279.8960   

 

VELOCITY O0 = 3.884 rad/s VELOCITY O1 = 1.540 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.488 rad/s VELOCITY O3 = 2.313 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.581 rad/s VELOCITY O5 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

  

VELOCITY O0 = 3.884 rad/s VELOCITY O1 = 1.540 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.488 rad/s VELOCITY O3 = 2.313 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.633 rad/s VELOCITY O5 = 0.373 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

THE ROLLING STOPS 

Location: Date: Engineer: 
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Example 6.9 

The tilting continues 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

HEIGHT OF THE COG H1 = 0.7620 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.7970 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1490 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.2930 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.8800 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 1.9670 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = -0.3000 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.7700 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.3500 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.9500 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4450 

REAR TRACK WIDTH S = 1.1150 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.1950 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1570 TRACTOR MASS Mc = 1800.000 

MOMENT OF INERTIA Q = 300.0000   

 

VELOCITY O0 = 3.790 rad/s VELOCITY O1 = 1.159 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.133 rad/s VELOCITY O3 = 2.118 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.801 rad/s VELOCITY O5 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.000 rad/s 

  

VELOCITY O0 = 3.790 rad/s VELOCITY O1 = 1.159 rad/s 

VELOCITY O2 = 1.133 rad/s VELOCITY O3 = 2.118 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.856 rad/s VELOCITY O5 = 0.562 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.205 rad/s 

THE TILTING CONTINUES 

Location: Date: Engineer: 
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Example 6.10 

The tilting continues 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

HEIGHT OF THE COG H1 = 0.7653 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.7970 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1490 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.3800 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.8800 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 1.9600 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = -0.3000 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.7000 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.3700 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.8900 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4450 

REAR TRACK WIDTH S = 1.1150 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.1950 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1570 TRACTOR MASS Mc = 1800.000 

MOMENT OF INERTIA Q = 275.0000   

 

VELOCITY O0 = 3.815 rad/s VELOCITY O1 = 0.748 rad/s 

VELOCITY O2 = 0.724 rad/s VELOCITY O3 = 1.956 rad/s 

VELOCITY O4 = 0.808 rad/s VELOCITY O5 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O6 = 0.000 rad/s VELOCITY O7 = 0.000 rad/s 

VELOCITY O8 = 0.000 rad/s VELOCITY O9 = 0.407 rad/s 

THE TILTING CONTINUES 

Location: Date: Engineer: 
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Example 6.11 

The rolling stops 

TEST NR: 

FRONT MOUNTED-OVER PROTECTIVE STRUCTURE OF THE NARROW TRACTOR: 

Characteristic units: 

LINEAR (m): MASS (kg): 

MOMENT OF INERTIA (kgm2): ANGLE (radian) 

EIGHT OF THE COG H1 = 0.7653 H. DIST. COG-REAR AXLE L3 = 0.7970 

H. DIST. COG - FRONT AXLE L2 = 1.1490 HEIGHT OF THE REAR TYRES D3 = 1.4800 

HEIGHT OF THE FRT TYRES D2 = 0.9000 OVERALL HEIGHT( PT IMPACT) H6 = 1.9600 

H. DIST. COG-LEAD PT INTER. L6 = -0.4000 PROTECTIVE STRUCT. WIDTH B6 = 0.7000 

HEIGHT OF THE ENG. B. H7 = 1.3700 WIDTH OF THE ENG. B. B7 = 0.8000 

H. DIST. COG-FRT COR. ENG. B. L7 = 1.6390 HEIGHT FRT AXLE PIVOT PT H0 = 0.4450 

REAR TRACK WIDTH S = 1.1150 REAR TYRE WIDTH B0 = 0.1950 

FRT AXLE SWING ANGLE D0 = 0.1570 TRACTOR MASS Mc = 1800.000 

MOMENT OF INERTIA Q = 250.0000   

 

VELOCITY O0 = 3.840 VELOCITY O1 = 0.246 

VELOCITY O2 = 0.235 VELOCITY O3 = 0.000 

VELOCITY O4 = 0.000 VELOCITY O5 = 0.000 

VELOCITY O6 = 0.000 VELOCITY O7 = 0.000 

VELOCITY O8 = 0.000 VELOCITY O9 = 0.000 

  

VELOCITY O0 = 3.840 VELOCITY O1 = 0.246 

VELOCITY O2 = 0.235 VELOCITY O3 = 0.000 

VELOCITY O4 = 0.000 VELOCITY O5 = 0.000 

VELOCITY O6 = 0.000 VELOCITY O7 = 0.000 

VELOCITY O8 = 0.000 VELOCITY O9 = 0.000 

THE ROLLING STOPS 

Location: Date: Engineer: 
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Forklarende merknader til vedlegg IX: 

1) Med unntak av nummereringen i avsnitt B2 og B3, som er harmonisert med hele vedlegget, er ordlyden i kravene og 

nummereringen i bokstav B identisk med ordlyden og nummereringen i det standardiserte OECD-regelverk for offisiell 

prøving av veltevern montert foran på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, OECD-regelverk 6, utgave 

2015 av juli 2014. 

2) Brukere minnes om at setets indekspunkt bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995, og at dette er et fast punkt i traktoren 

som ikke flyttes når setet er justert til en annen innstilling enn midtstillingen. Ved bestemmelse av frisonen skal setet være 

justert til høyeste bakre posisjon. 

3) Programmet og eksemplene finnes på OECDs nettsted. 

4) Varig + elastisk deformasjon målt i punktet når nødvendig energinivå er oppnådd. 

 _____  
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VEDLEGG X 

Krav som gjelder veltevern (veltevern montert bak på smalsporede traktorer) 

A. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Unionskrav som gjelder veltevern (veltevern montert bak på smalsporede traktorer), er fastsatt i bokstav B. 

2. Prøvinger kan gjennomføres i samsvar med de statiske eller alternativt dynamiske prøvingsmetodene som angitt i 

avsnitt B1 og B2. De to metodene anses som likeverdige. 

B. KRAV SOM GJELDER VELTEVERN (VELTEVERN MONTERT BAK PÅ SMALSPOREDE TRAKTORER)(1) 

1. Definisjoner 

1.1. [ikke relevant] 

1.2. Veltevern (ROPS) 

Med «veltevern» (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som hovedformål å unngå 

eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter under normal bruk. 

Veltevernet kjennetegnes ved at det danner en frisone stor nok til å beskytte føreren når vedkommende sitter enten 

innenfor det området som avgrenses av veltevernet, eller innenfor det rommet som avgrenses av en rekke rette 

linjer fra veltevernets ytterkanter til alle deler av traktoren som kan komme i kontakt med flatt underlag, og som 

kan bære traktoren i denne stillingen dersom traktoren velter. 

1.3. Sporvidde 

1.3.1.  Innledende definisjon: hjulets eller beltets midtplan 

Hjulets midtplan ligger midt mellom de to planene for felgenes eller beltenes omkrets i deres ytterkant. 

1.3.2.  Definisjon av sporvidde 

Vertikalplanet gjennom hjulakselen gjennomskjærer hjulakselens midtplan langs en rett linje som møter 

støtteflaten i ett punkt. Dersom A og B er de to punktene som derved er definert for hjulene på samme aksel på 

traktoren, er sporvidden avstanden mellom punkt A og B. Sporvidden kan defineres på denne måten for både for- 

og bakhjul. Når det gjelder tvillinghjul, er sporvidden avstanden mellom begge hjulparenes midtplan. For traktorer 

med belter er sporvidden avstanden mellom beltenes midtplan. 

1.3.3.  Tilleggsdefinisjon: traktorens midtplan 

Ytterpunktene for punkt A og B på traktorens bakaksel gir den største mulige verdien for sporvidden. 

Vertikalplanet som danner en rett vinkel på linjen AB i dennes midtpunkt, er traktorens midtplan. 

1.4. Akselavstand 

Avstanden mellom vertikalplanene som går gjennom de to linjene AB som definert ovenfor, én for forhjulene og 

én for bakhjulene. 

1.5. Bestemmelse av setets indekspunkt, setets plassering og innstilling ved prøving 

1.5.1.  Setets indekspunkt (SIP)(2) 

Setets indekspunkt skal bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995.  
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1.5.2.  Setets plassering og innstilling ved prøving 

1.5.2.1. Dersom setet stilling kan justeres, skal det settes i høyeste bakre posisjon. 

1.5.2.2. Dersom ryggstøttens helling kan innstilles, skal den stilles inn i midtstilling, 

1.5.2.3. Dersom setet er utstyrt med fjæring, skal fjæringen blokkeres midtveis i vandringen, med mindre dette klart er i 

strid med seteprodusentens anvisninger. 

1.5.2.4. Dersom setets stilling bare kan justeres i lengderetningen og i høyden, skal lengdeaksen gjennom setets 

indekspunkt være parallell med traktorens vertikalplan i lengderetningen som går gjennom rattets midtpunkt, med 

en tillatt sideforskyvning på høyst 100 mm. 

1.6. Frisone 

1.6.1.  Referanseplan 

Frisonen er illustrert i figur 7.1 og 7.2. Sonen defineres i forhold til referanseplanet og setets indekspunkt. 

Referanseplanet er et vertikalplan som vanligvis ligger i traktorens lengderetning og går gjennom setets 

indekspunkt og rattets midtpunkt. Normalt sammenfaller referanseplanet med traktorens midtplan i lengde-

retningen. Referanseplanet skal antas å bevege seg horisontalt med setet og rattet under belastning, men å forbli 

vinkelrett på traktoren eller gulvet i veltevernet. Frisonen defineres på grunnlag av nr. 1.6.2 og 1.6.3. 

1.6.2.  Bestemmelse av frisonen for traktorer med ikke-vendbart sete 

Frisonen for traktorer med et ikke-vendbart sete defineres i nr. 1.6.2.1-1.6.2.13 og avgrenses av følgende plan når 

traktoren står på en horisontal flate og setet er justert og stilt inn som angitt i nr. 1.5.2.1-1.5.2.4(2), og rattet, dersom 

dette er justerbart, er midtstilt for kjøring i sittende stilling: 

1.6.2.1. et horisontalplan A1 B1 B2 A2, (810 + av) mm over setets indekspunkt med linjen B1B2 liggende (ah – 10) mm bak 

setets indekspunkt, 

1.6.2.2. et skråplan H1 H2 G2 G1, som er vinkelrett på referanseplanet og omfatter både et punkt 150 mm bak linjen B1B2 

og ryggstøttens bakerste punkt, 

1.6.2.3. en sylindrisk overflate A1 A2 H2 H1, som er vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 120 mm og tangerer de 

planene som er definert i nr. 1.6.2.1 og 1.6.2.2 ovenfor, 

1.6.2.4. en sylindrisk flate B1 C1 C2 B2, som er vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 900 mm, strekker seg 

400 mm forover og tangerer planet definert i nr. 1.6.2.1, langs linjen B1B2, 

1.6.2.5. et skråplan C1 D1 D2 C2, som er vinkelrett på referanseplanet, treffer flaten definert i nr. 1.6.2.4 og går 40 mm 

foran rattets forreste ytterkant. Dersom rattet er justert til en høy posisjon, strekker dette planet seg forover fra 

linjen B1B2 og tangerer flaten definert i nr. 1.6.2.4, 

1.6.2.6. et vertikalplan D1 K1 E1 E2 K2 D2, som er vinkelrett på referanseplanet 40 mm foran rattets ytterkant, 

1.6.2.7. et horisontalplan E1 F1 P1 N1 N2 P2 F2 E2, som går gjennom et punkt (90–av) mm under setets indekspunkt, 

1.6.2.8. en overflate G1 L1 M1 N1 N2 M2 L2 G2, om nødvendig buet mellom nedre grense av planet definert i nr. 1.6.2.2 og 

horisontalplanet definert i nr. 1.6.2.7, som er vinkelrett på referanseplanet og i kontakt med ryggstøtten i hele dens 

lengde,  
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1.6.2.9. to vertikalplan K1 I1 F1 E1 og K2 I2 F2 E2, som er parallelle med referanseplanet med 250 mm på hver side av 

referanseplanet, og som er avgrenset i toppen 300 mm over planet som er definert i nr. 1.6.2.7, 

1.6.2.10. to skrå og parallelle plan A1 B1 C1 D1 K1 I1 L1 G1 H1 og A2 B2 C2 D2 K2 I2 L2 G2 H2, som begynner fra den øverste 

kanten av de plan som er definert i nr. 1.6.2.9 og treffer horisontalplanet som er definert i nr. 1.6.2.1, minst 

100 mm fra referanseplanet på belastningssiden, 

1.6.2.11. to deler av vertikalplan Q1 P1 N1 M1 og Q2 P2 N2 M2, som er parallelle med referanseplanet med 200 mm på hver 

side av referanseplanet, og som er avgrenset i toppen 300 mm over det horisontalplanet som er definert i 

nr. 1.6.2.7, 

1.6.2.12. to deler I1 Q1 P1 F1 og I2 Q2 P2 F2 av et vertikalplan, som er vinkelrett på referanseplanet og går (210-ah) mm foran 

setets indekspunkt, 

1.6.2.13. to deler I1 Q1 M1 L1 og I2 Q2 M2 L2 av det horisontalplanet som går 300 mm over planet som er definert i 

nr. 1.6.2.7. 

1.6.3.  Bestemmelse av frisonen for traktorer med vendbar førerplass 

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal frisonen være det området som avgrenses av de to 

frisonene som defineres av rattets og setets to forskjellige stillinger. 

1.6.3.1. Dersom veltevernet er av typen med to stolper bak, skal frisonen for hver ratt- og setestilling defineres på grunnlag 

av henholdsvis nr. 1.6.1 og 1.6.2 for førerplassen i normal stilling og på grunnlag av nr. 1.6.1 og 1.6.2 i vedlegg IX 

for førerplassen i omvendt stilling (se figur 7.2.a). 

1.6.3.2. Dersom veltevernet er av en annen type, skal frisonen for hver ratt- og setestilling defineres på grunnlag av 

nr. 1.6.1 og 1.6.2 i dette vedlegg (se figur 7.2.b). 

1.6.4.  Valgfrie seter 

1.6.4.1. For traktorer som kan utstyres med valgfrie seter, skal det avgrensede området som omfatter indekspunktene for 

alle setealternativer, brukes under prøvingene. Veltevernet skal ikke trenge inn i den større frisonen, som fastsettes 

ut fra disse forskjellige seteindekspunktene. 

1.6.4.2. Dersom et nytt setealternativ tilbys etter at prøvingen har funnet sted, skal det bestemmes om frisonen rundt det 

nye setets indekspunkt ligger innenfor det avgrensede området som er fastsatt tidligere. Dersom dette ikke er 

tilfelle, skal det foretas ny prøving. 

1.6.4.3. Et sete til en person i tillegg til føreren, som traktoren ikke kan styres fra, regnes ikke som et valgfritt sete. 

Ettersom definisjonen av frisone gjelder førersetet, skal dette setets indekspunkt ikke bestemmes. 

1.7. Masse 

1.7.1.  Masse uten ballast / Egenvekt 

Traktorens masse, uten valgfritt tilleggsutstyr men med kjølevæske, smøremiddel, drivstoff, verktøy og veltevern. 

Ballast, hjulvekter, påmonterte redskaper, påmontert utstyr og alt spesialutstyr er ikke inkludert. 

1.7.2.  Største tillatte masse 

Med største tillatte masse menes den største masse for traktoren som produsenten har oppgitt som teknisk tillatt, 

og er angitt på kjøretøyets merkeplate og/eller i brukerhåndboken.  
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1.7.3.  Referansemasse 

Den massen produsenten har valgt og som brukes i formelen for beregning av pendelloddets fallhøyde, tilført 

energi og belastningskrefter som skal brukes i prøvingene. Massen kan ikke være lavere enn massen uten ballast 

og skal være tilstrekkelig til å sikre at masseforholdet ikke overstiger 1,75 (se nr. 1.7.4). 

1.7.4.  Masseforhold 

Forholdet mellom (
Største tillatte masse

Referansemasse
) Forholdet må ikke være over 1,75 

1.8. Tillatte toleranser ved måling 

Lineære dimensjoner: ± 3 mm 

med unntak for:  –  dekkutbøyning: ± 1 mm 

–  veltevernets deformasjon under horisontale 

belastninger: 

± 1 mm 

–  pendelloddets fallhøyde: ± 1 mm 

Masser: ± 0,2 % (av fullt skalautslag på føleren) 

Krefter: ± 0,1 % (av fullt skalautslag på føleren) 

Vinkler: ± 0,1° 

1.9. Symboler 

ah (mm)  Halvparten av horisontal seteinnstilling 

av (mm)  Halvparten av vertikal seteinnstilling 

B (mm)  Traktorens minste totalbredde 

B6 (mm)  Veltevernets største ytre bredde 

D (mm)  Deformasjon av veltevernet ved slagpunktet (dynamisk prøving) eller ved det punktet 

og i den retningen belastningen ble påført (statisk prøving) 

D’ (mm)  Deformasjon av veltevernet ved beregnet nødvendig energi 

Ea (J)  Belastningsenergi som opptas i punktet når belastningen fjernes. Område under kraft-

deformasjonskurven 

Ei (J)  Belastningsenergi som opptas. Område under kraft-deformasjonskurven 

E’i (J)  Belastningsenergi som opptas etter utfyllende belastningsprøving som følge av brudd 

eller sprekker 

E’’i (J)  Belastningsenergi som opptas under overbelastningsprøving i tilfeller der belastningen 

har blitt fjernet før denne overbelastningsprøvingen. Område under kraft-deformasjons-

kurven 

Eil (J)  Tilført energi som skal opptas under belastning i lengderetningen 

Eis (J)  Tilført energi som skal opptas under sidebelastning 

F (N)  Statisk belastningskraft 

F’ (N)  Belastningskraft for beregnet nødvendig energi, tilsvarende E’i 

F-D   Kraft-deformasjonsdiagram 
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Fmax (N)  Høyeste statiske belastningskraft når belastningen påføres, overbelastning ikke 

medregnet 

Fv (N)  Vertikal belastningskraft 

H (mm)  Pendelloddets fallhøyde (dynamisk prøving) 

H’ (mm)  Pendelloddets fallhøyde ved ytterligere prøving (dynamisk prøving) 

I (kgm2)  Traktorens referansetreghetsmoment rundt bakhjulenes midtlinje, uansett bakhjulenes 

masse 

L (mm)  Traktorens referanseakselavstand 

M (kg)  Traktorens referansemasse under motstandsprøving 

2. Anvendelsesområde 

2.1. Dette vedlegg får anvendelse på traktorer med minst to aksler til hjul med luftfylte dekk eller som har belter i 

stedet for hjul og følgende egenskaper: 

2.1.1. bakkeklaring på høyst 600 mm målt på de laveste punktene under for- og bakakslene, differensialen medregnet, 

2.1.2. fast eller regulerbar minste sporvidde på 1 150 mm på den av akslene som er utstyrt med de største dekkene. Det 

antas at den akselen som er utstyrt med de bredeste dekkene, er innstilt med en sporvidde på høyst 1 150 mm. 

Sporvidden for den andre akselen må kunne stilles inn på en slik måte at bredden i ytterkanten av de smaleste 

dekkene ikke er større enn bredden i ytterkanten av dekkene på den andre akselen. Dersom de to akslene er utstyrt 

med felger og dekk av samme størrelse, skal den faste eller regulerbare sporvidden for de to akslene være mindre 

enn 1 150 mm, 

2.1.3. masse på over 400 kg uten last, herunder veltevernet og dekk med største dimensjon anbefalt av produsenten. For 

traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal egenvekt være mindre enn 3500 kg, og største tillatte 

vekt skal ikke overskride 5250 kg. For alle traktorer kan masseforholdet (Største tillatte masse / Referansemasse) 

ikke være større enn 1,75. 

2.1.4. veltevern av typen med veltebøyle, velteramme eller veltehytte, montert delvis eller helt bak setets indekspunkt og 

med en frisone hvis øvre grense er (810 + av) mm over setets indekspunkt for å gi et tilstrekkelig stort område eller 

hindringsfritt rom til beskyttelse av føreren. 

2.2. Det kan finnes visse typer traktorer, for eksempel skogbruksmaskiner som lastebærere og lunnetraktorer, som ikke 

omfattes av dette vedlegg. 

B1. STATISK PRØVINGSMETODE 

3. Regler og anvisninger 

3.1. Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren 

3.1.1.  Alminnelige krav 

3.1.1.1. Prøvingens formål 

Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern utsettes for 

når traktoren velter. Slik prøving gjør det mulig å vurdere styrken til veltevernet og til alle braketter som fester det 

til traktoren samt styrken til alle deler på traktoren som overfører prøvingsbelastningen.  
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3.1.1.2. Prøvingsmetoder 

Prøving kan utføres i samsvar med den statiske metoden eller den dynamiske metoden (se vedlegg II). De to 

metodene anses som likeverdige. 

3.1.1.3. Generelle regler for forberedelse til prøving 

3.1.1.3.1.  Veltevernet skal være i samsvar med spesifikasjonene for produksjonsserien. Det skal være festet til en av 

traktorene det er beregnet på i samsvar med produsentens anbefalte festemetode. 

Merknad: Det kreves ikke en ferdigoppbygd traktor for den statiske motstandsprøvingen, men veltevernet og de 

delene på traktoren som det er festet til, skal utgjøre en driftsklar enhet, heretter kalt «montasjen». 

3.1.1.3.2.  Under både statisk og dynamisk prøving skal traktoren (eller montasjen) være utstyrt med alle komponenter som 

inngår i produksjonsserien, og som kan påvirke veltevernets styrke eller være nødvendig for motstandsprøvingen. 

Komponenter som kan skape fare i frisonen, skal også være montert på traktoren (eller montasjen), slik at de kan 

undersøkes med hensyn til samsvar med godkjenningsvilkårene i nr. 3.1.3. Alle komponentene til traktoren eller til 

veltevernet, medregnet beskyttelse mot været, skal være med eller være spesifisert på tegninger. 

3.1.1.3.3.  Under motstandsprøving skal alle plater og avtakbare, ikke-bærende deler fjernes, slik at disse ikke bidrar til å øke 

veltevernets styrke. 

3.1.1.3.4.  Sporvidden skal stilles inn slik at veltevernet, i den grad det er mulig, ikke støttes av dekkene eller beltene under 

motstandsprøvingen. Dersom prøvingen utføres i samsvar med den statiske metoden, må hjulene eller beltene 

kunne fjernes. 

3.1.2.  Prøvinger 

3.1.2.1. Rekkefølge ved prøving i samsvar med statisk prøvingsmetode 

Prøvingene skal, uten at det berører de ytterligere prøvingene nevnt i nr. 3.2.1.6, og 3.2.1.7, utføres i følgende 

rekkefølge: 

1) belastningsprøving bak på veltevernet 

(se 3.2.1.1), 

2) vertikal belastningsprøving bak 

(se 3.2.1.4), 

3) belastningsprøving foran på veltevernet 

(se 3.2.1.2), 

4) belastningsprøving på siden av veltevernet 

(se 3.2.1.3), 

5) vertikal belastningsprøving foran på veltevernet 

(se 3.2.1.5). 

3.1.2.2. Alminnelige krav 

3.1.2.2.1.  Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas.  
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3.1.2.2.2.  Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen. 

3.1.2.2.3.  Under hele prøvingen skal traktorens gir stå i fri og bremsene ikke være tilkoplet. 

3.1.2.2.4.  Dersom traktoren er utstyrt med et fjæringssystem mellom karosseriet og hjulene, skal dette systemet være 

blokkert under prøvingen. 

3.1.2.2.5.  Den første belastningsprøvingen bak på veltevernet skal påføres på den siden prøvingsmyndighetene mener vil gi 

belastninger som er mest mulig ufordelaktige for veltevernet. Belastningen sideveis og bakfra skal påføres på 

begge sider av veltevernets midtplan i lengderetningen. Belastningen forfra skal påføres på samme side av 

veltevernets midtplan i lengderetningen som belastningen sideveis. 

3.1.3.  Godkjenningsvilkår 

3.1.3.1.  Et veltevern anses for å ha tilfredsstilt kravene til motstandsevne dersom det oppfyller følgende vilkår: 

3.1.3.1.1. Ved statisk prøving, når den nødvendige energien oppnås under hver foreskrevne horisontale belastningsprøving 

eller under overbelastningsprøvingen, skal kraften være større enn 0,8 F, 

3.1.3.1.2. dersom det under statisk prøving oppstår brudd eller sprekker etter påføring av vertikal belastningskraft, skal det 

utføres en ytterligere vertikal belastningsprøving som definert i nr. 3.2.1.7, umiddelbart etter den vertikale 

belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene. 

3.1.3.1.3. under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal ikke noen del av veltevernet trenge inn i frisonen, som 

definert i nr. 1.6, 

3.1.3.1.4. under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal alle deler av frisonen være beskyttet av veltevernet, i 

samsvar med nr. 3.2.2.2, 

3.1.3.1.5. under prøvingene må ikke veltevernet påvirke setets struktur, 

3.1.3.1.6. den elastiske deformasjonen, som måles i samsvar med nr. 3.2.2.3, skal være mindre enn 250 mm. 

3.1.3.2.  Det skal ikke være noe utstyr som medfører noen fare for føreren. Det skal ikke være utstikkende deler eller utstyr 

som kan skade føreren dersom traktoren velter, eller noen deler eller utstyr som ved deformasjon kan føre til at for 

eksempel førerens ben eller fot havner i klem. 

3.1.4.  [ikke relevant] 

3.1.5.  Prøvingsutstyr 

3.1.5.1. Rigg for statisk prøving 

3.1.5.1.1.  Riggen for statisk prøving skal være konstruert slik at det er mulig å utsette veltevernet for trykk eller belastning. 

3.1.5.1.2.  Det skal treffes tiltak for å sikre at belastningen fordeles jevnt og vinkelrett i belastningsretningen langs en flens 

som er mellom 250 mm og 700 mm lang, og med nøyaktige multipler på 50 mellom disse lengdene. Den stive 

bjelken skal ha en vertikal anleggsflate på 150 mm. De av bjelkens kanter som er i kontakt med veltevernet, skal 

være buet, med en radius på høyst 50 mm. 

3.1.5.1.3.  Anleggsflaten skal kunne justeres til enhver vinkel i forhold til belastningsretningen, slik at den kan følge 

vinkelvariasjonene i veltevernets belastningsbærende flate når veltevernet deformeres. 

3.1.5.1.4.  Kraftens retning (avvik fra horisontal og vertikal retning): 

— ved prøvingens begynnelse under nullbelastning: ± 2°, 

— under prøvingen, under belastning: 10° over og 20° under horisontalplanet. Disse variasjonene skal være så 

små som mulig.  
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3.1.5.1.5.  Deformasjonshastigheten skal være langsom, under 5 mm/s, slik at belastningen hele tiden kan betegnes som 

statisk. 

3.1.5.2. Apparat for måling av energien veltevernet opptar 

3.1.5.2.1.  Kraft-deformasjonskurven skal plottes for å bestemme hvor mye energi veltevernet opptar. Det er ikke nødvendig 

å måle kraften og deformasjonen i det punktet der belastningen påføres veltevernet. Likevel skal kraften og 

deformasjonen måles samtidig og lineært. 

3.1.5.2.2.  Startpunktet for deformasjonsmålingene skal velges slik at bare energien som opptas av veltevernet og/eller ved 

deformasjon av visse deler av traktoren, blir tatt i betraktning. Det skal ikke tas hensyn til energien som opptas av 

deformasjonen og/eller av forankring som løsner. 

3.1.5.3. Forankring av traktoren 

3.1.5.3.1.  Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et stort nok område til at traktoren kan forankres på de 

måtene som er vist i illustrasjonene, skal være godt festet til et fast underlag i nærheten av prøvingsriggen. 

3.1.5.3.2.  Traktoren skal forankres til skinnene ved hjelp av egnet utstyr (plater, kiler, ståltau, donkraft, osv.) slik at den ikke 

kan flytte på seg under prøvingen. Dette kravet skal kontrolleres under prøving ved hjelp av vanlig utstyr for 

lengdemåling. 

Dersom traktoren flytter på seg, skal hele prøvingen gjentas, med mindre systemet for deformasjonsmåling som 

brukes ved plotting av kraft-deformasjonskurven, er tilknyttet traktoren. 

3.1.5.4. Rigg for vertikal belastningsprøving 

En rigg som vist i figur 7.3 skal kunne utøve en loddrett kraft nedover på veltevernet gjennom en stiv bjelke som 

er ca. 250 mm bred, og som er forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av universalledd. Egnede 

akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen. 

3.1.5.5. Øvrige måleapparater 

Følgende måleutstyr er også nødvendig: 

3.1.5.5.1. En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon og varig 

deformasjon, se figur 7.4). 

3.1.5.5.2. En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt beskyttet av 

veltevernet under hele prøvingen (se nr. 3.2.2.2). 

3.2. Statisk prøvingsmetode 

3.2.1.  Horisontal og vertikal belastningsprøving 

3.2.1.1. Horisontal belastningsprøving bak 

3.2.1.1.1.  Belastningen skal påføres horisontalt i et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan. 

Belastningspunktet skal være i den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes 

velting bakover, normalt den øvre kanten. Vertikalplanet der belastningen påføres, skal ligge i en avstand av  

1/6 av bredden av toppen av veltevernet, målt innover fra et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan 

og berører den ytterste delen av veltevernets topp. 

Dersom veltevernet er buet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for å sikre at 

belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte.  
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3.2.1.1.2.  Montasjen skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.1.6.3. 

3.2.1.1.3.  Energien veltevernet opptar under prøvingen, skal være minst: 

Eil = 2,165  10–7 M L2 

eller 

Eil = 0,574  I 

3.2.1.1.4.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal energien være den største som er gitt enten ved 

den relevante formelen ovenfor eller følgende formel: 

Eil = 500 + 0,5 M 

3.2.1.2. Horisontal belastningsprøving foran 

3.2.1.2.1.  Belastningen skal påføres horisontalt i et vertikalplan parallelt med traktorens midtplan. Belastningspunktet skal 

være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren velter over på siden under kjøring 

forover, normalt den øvre kanten. Belastningen skal påføres i et punkt som ligger i en avstand av 1/6 av bredden 

av toppen av veltevernet, målt innover fra et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan og berører den 

ytterste delen av veltevernets topp. 

Dersom veltevernet er buet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for å sikre at 

belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte. 

3.2.1.2.2.  Montasjen skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.1.6.3. 

3.2.1.2.3.  Energien veltevernet opptar under prøvingen, skal være minst: 

Eil = 500 + 0,5 M 

3.2.1.2.4.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt): 

— dersom veltevernet er en veltebøyle montert bak med to stolper, skal formelen ovenfor anvendes, 

— for andre typer veltevern skal energien være den største som er gitt enten ved formelen ovenfor eller den 

valgte av formlene nedenfor: 

Eil = 2,165  10–7 M L2 

eller 

Eil = 0,574 I 

3.2.1.3. Belastning fra siden 

3.2.1.3.1.  Sidebelastningen skal påføres horisontalt i et vertikalplan som er vinkelrett på traktorens midtplan og passerer 

60 mm foran setets indekspunkt når setet er midtstilt i lengderetningen. Belastningspunktet skal være den delen av 

veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes velting mot siden, normalt den øvre kanten. 

3.2.1.3.2.  Montasjen skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.1.6.3.  
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3.2.1.3.3.  Energien veltevernet opptar under prøvingen, skal være minst: 

Eis = 1,75 M 

3.2.1.3.4.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal belastningspunktet være i planet som er vinkelrett 

på traktorens midtplan i lengderetningen og passerer gjennom midtpunktet av det segmentet som forbinder de to 

indekspunktene for setet, som bestemmes ved å forbinde setets to forskjellige innstillinger. For veltevern med to 

stolper skal belastningspunktet være på en av de to stolpene. 

3.2.1.3.5.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt), der veltevernet er en veltebøyle montert bak med to 

stolper, skal energien være den største som er gitt ved en av formlene nedenfor: 

Eis = 1,75 M 

eller 

Eis = 1,75 M(B6 + B)/2B 

3.2.1.4. Vertikal belastningsprøving bak 

Bjelken skal plasseres tvers over den bakre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den vertikale 

belastningskraften skal befinne seg i traktorens midtplan. Det skal påføres en kraft Fv, hvor: 

Fv = 20 M 

Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet beveger 

seg. 

Dersom bakre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften påføres inntil taket 

er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste del med den delen av 

traktorens bakpart som kan bære traktoren når den er veltet. 

Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil bære traktoren 

når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt. 

3.2.1.5. Vertikal belastningsprøving foran 

Bjelken skal plasseres tvers over den fremre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den vertikale 

belastningskraften skal ligge i traktorens midtplan. Det skal påføres en kraft Fv, der: 

Fv = 20 M 

Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet beveger 

seg. 

Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften påføres inntil 

taket er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets øverste punkt med den 

delen av traktorens forpart som kan bære traktoren når den er veltet. 

Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil bære traktoren 

når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt.  
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3.2.1.6. Utfyllende overbelastningsprøving (figur 7.5-7.7) 

En overbelastningsprøving skal utføres dersom kraften avtar med mer enn 3 prosent under de siste 5 prosentene av 

oppnådd deformasjon, når den nødvendige energien opptas av veltevernet (se figur 7.6). 

Overbelastningsprøvingen omfatter en gradvis økning av den horisontale belastningen i trinn på 5 % av 

opprinnelig nødvendig energi, inntil høyst 20 % av den tilførte energien (se figur7.7). 

Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter hver økning på 5 %, 10 % eller 15 % av den 

nødvendige energien, avtar med mindre enn 3 % for en økning på 5 % og forblir over 0,8 Fmax. 

Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter at veltevernet har opptatt 20 % av den tilførte 

energien, overstiger 0,8 Fmax. 

Ytterligere brudd eller sprekker og/eller inntrenging i eller manglende beskyttelse av frisonen som følge av 

elastisk deformasjon, tillates under overbelastningsprøvingen. Etter at belastningen er fjernet, skal imidlertid 

veltevernet ikke trenge inn i frisonen, som skal være fullstendig beskyttet. 

3.2.1.7. Utfyllende vertikal belastningsprøving 

Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en ny, lignende 

vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart etter den vertikale 

belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene. 

3.2.2.  Målinger som skal utføres 

3.2.2.1. Brudd og sprekker 

Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd og sprekker, 

og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler. 

3.2.2.2. Inntrenging i frisonen 

Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i frisonen som 

definert i nr. 1.6. 

Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. For dette formål skal 

frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes av veltevernet, dersom noen del av den ville ha kommet i 

kontakt med bakkeplanet dersom traktoren hadde veltet i den retningen slaget kom fra. Innstillingene for fordekk, 

bakdekk og sporvidde skal i denne sammenhengen antas å være den minste som produsenten har angitt. 

3.2.2.3. Elastisk deformasjon under sidebelastning 

Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt i det vertikalplanet der 

belastningen påføres. Til denne målingen kan det brukes et apparat lignende det som vises i figur 7.4. 

3.2.2.4. Varig deformasjon 

Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal veltevernets varige deformasjon registreres. For dette formål 

skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt registreres før prøvingen begynner. 

3.3. Utvidelse til andre traktormodeller 

3.3.1.  [ikke relevant]  
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3.3.2.  Teknisk utvidelse 

Dersom det utføres tekniske endringer på traktoren, veltevernet eller metoden for festing av veltevernet til 

traktoren, kan prøvingsinstitusjonen som utførte den opprinnelige prøvingen, utstede en «teknisk utvidelses-

rapport» i følgende tilfeller: 

3.3.2.1.  Utvidelse av prøvingsresultatet for veltevernet til andre traktormodeller 

Det er ikke nødvendig å utføre horisontale og vertikale belastningsprøvinger på hver enkelt traktormodell dersom 

veltevernet og traktoren oppfyller vilkårene i 3.3.2.1.1-3.3.2.1.5. 

3.3.2.1.1. Veltevernet skal være identisk med veltevernet som har gjennomgått prøving. 

3.3.2.1.2. Det skal ikke kreves mer enn 5 prosent mer energi enn den energien som ble beregnet for den opprinnelige 

prøvingen; grensen på 5 % skal også gjelde for utvidelser i tilfeller der belter skiftes ut med hjul på samme traktor. 

3.3.2.1.3. Festemetoden og de delene på traktoren som veltevernet festes til, skal være identiske. 

3.3.2.1.4. Alle deler som kan avlaste veltevernet, som skvettskjermer og motorpanser, skal være identiske. 

3.3.2.1.5. Setets plassering og kritiske dimensjoner på veltevernet og veltevernets relative plassering på traktoren skal være 

slik at frisonen fortsatt er beskyttet av veltevernet selv om det har blitt deformert gjennom alle prøvingene (dette 

skal kontrolleres ved å bruke samme referanse for frisone som i den opprinnelige prøvingsrapporten, henholdsvis 

setets referansepunkt [SRP] eller setets indekspunkt [SIP]). 

3.3.2.2.  Utvidelse av prøvingsresultatet for veltevernet til endrede veltevernmodeller 

Denne framgangsmåten skal følges når bestemmelsene i nr. 3.3.2.1 ikke er oppfylt, men den skal ikke følges når 

metoden for festing av veltevernet til traktoren ikke følger samme prinsipp (for eksempel dersom gummistøtter 

erstattes av en opphengsinnretning): 

3.3.2.2.1. Endringer som ikke påvirker resultatene av den opprinnelige prøvingen (f.eks. fastsveising av en festeplate for 

tilbehør på et ikke-kritisk sted på veltevernet), montering av seter med forskjellig plassering av seteindekspunkt i 

veltevernet (men det skal kontrolleres at de(n) nye frisonen(e) forblir innenfor det deformerte veltevernet under 

alle prøvingene). 

3.3.2.2.2. Endringer som muligens kan påvirke resultatene av den opprinnelige prøvingen, uten at det settes spørsmålstegn 

ved om veltevernet bør godkjennes (f.eks. endring av en konstruksjonsdel, endring av metoden for festing av 

veltevernet til traktoren). Det kan utføres en valideringsprøving, og prøvingsresultatene skal inngå i utvidelses-

rapporten. 

Følgende begrensninger gjelder for denne typen utvidelser: 

3.3.2.2.2.1. Høyst fem utvidelser kan godkjennes uten en valideringsprøving, 

3.3.2.2.2.2. resultatene av valideringsprøvingen godtas som grunn til utvidelse dersom alle godkjenningsvilkårene i dette 

vedlegg er oppfylt, og 

— dersom deformasjonen som måles etter hver slagprøving, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra deformasjonen 

som ble målt etter hver slagprøving i den opprinnelige prøvingsrapporten (ved dynamisk prøving), 

— dersom kraften som måles, når det nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige horisontale 

belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den kraften som ble målt da den nødvendige 

energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen, og deformasjonen(3) som måles, når det nødvendige 

energinivået er oppnådd under de forskjellige horisontale belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn 

± 7 % fra den deformasjonen som ble målt da den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige 

prøvingen (ved statisk prøving). 
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3.3.2.2.2.3. En utvidelsesrapport kan omfatte mer enn én endring av et veltevern dersom de består i forskjellige valg-

muligheter for ett og samme veltevern, men bare én valideringsprøving kan godkjennes i en enkelt 

utvidelsesrapport. De valgmulighetene som ikke gjennomgår prøving, skal beskrives i et eget avsnitt i 

utvidelsesrapporten. 

3.3.2.2.3. Økning av referansemassen angitt av produsenten for et veltevern som allerede har gjennomgått prøving. Dersom 

produsenten vil beholde det samme godkjenningsnummeret, er det mulig å utstede en utvidelsesrapport etter 

gjennomført valideringsprøving (grenseverdiene på ± 7 %, beskrevet i nr. 3.3.2.2.2.2, får i så fall ikke anvendelse). 

3.4. [ikke relevant] 

3.5. Vernets egenskaper i kaldt vær 

3.5.1.  Dersom det hevdes at veltevernet har egenskaper som gjør det bestandig mot kaldskjørhet, skal produsenten oppgi 

nærmere opplysninger, som skal inngå i rapporten. 

3.5.2.  Følgende krav og framgangsmåter skal sikre styrke og motstand mot sprøbrudd ved lave temperaturer. Forslagsvis 

bør følgende minstekrav til materialer være oppfylt ved vurdering av veltevernets egnethet ved lave 

driftstemperaturer i de landene der slik tilleggsbeskyttelse er påkrevd ved drift. 

3.5.2.1.  Bolter og muttere som brukes til å feste veltevernet til traktoren og til å forbinde konstruksjonsdeler på 

veltevernet, skal ha egnede, kontrollerte seighetsegenskaper ved lave temperaturer. 

3.5.2.2.  Alle sveiseelektroder som brukes i framstillingen av konstruksjonsdeler og fester, skal være forenlige med 

materialene i vernet, som angitt i nr. 3.5.2.3 nedenfor. 

3.5.2.3.  Stålmaterialer til veltevernets konstruksjonsdeler skal bestå av materialer med kontrollert seighet som oppfyller 

minstekravene ved Charpy V-skårslagprøving, som vist i tabell 7.1. Stålkvaliteten skal angis i samsvar med 

ISO 630:1995. 

Stål med en tykkelse etter valsing på mindre enn 2,5 mm og et karboninnhold på mindre enn 0,2 %, anses å 

oppfylle dette kravet. 

Konstruksjonsdeler i veltevernet som er framstilt av andre materialer enn stål, skal ha en tilsvarende slagfasthet 

ved lave temperaturer. 

3.5.2.4.  Ved prøving i henhold til Charpy V-skårslagprøving skal prøvelegemenes størrelse ikke være mindre enn de 

største størrelsene i tabell 7.1. som materialet tillater. 

3.5.2.5.  Charpy V-skårslagprøvinger skal utføres i samsvar med framgangsmåten i ASTM A 370-1979, bortsett fra at 

prøvelegemenes størrelse skal være i samsvar med dimensjonene i  

Tabell 7.1 

Minste slagenergi ved Charpy V-skårslagprøving 

Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved 

 -30 °C -20 °C 

mm J J(b) 

10 × 10(a) 11 27,5 

10 × 9 10 25 

10 × 8 9,5 24 

10 × 7,5(a) 9,5 24 



Nr. 57/936 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved 

 -30 °C -20 °C 

mm J J(b) 

10 × 7 9 22,5 

10 × 6,7 8,5 21 

10 × 6 8 20 

10 × 5(a) 7,5 19 

10 × 4 7 17,5 

10 × 3,5 6 15 

10 × 3 6 15 

10 × 2,5(a) 5,5 14 

(a) Angir foretrukket størrelse. Størrelsen på prøvelegemet skal ikke være mindre enn den største foretrukne størrelse som 

materialet tillater. 

(b) Energikravet ved -20 °C er 2,5 ganger høyere enn verdien fastsatt for -30 °C. Andre faktorer kan påvirke slagenergiens 

styrke, som valseretning, flytegrense, kornorientering og sveising. Disse faktorene skal tas med i betraktning ved utvelgelse 

og bruk av stålet. 

3.5.2.6.  Som alternativ til denne framgangsmåten kan det brukes tettet eller halvtettet stål, som det skal gis tilstrekkelige 

spesifikasjoner for. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med ISO 630:1995, endr. 1:2003. 

3.5.2.7.  Prøvelegemene skal tas i lengderetningen fra flate emner, rør eller konstruksjonsdeler til bruk i vernet, før forming 

eller sveising. Prøvelegemer fra rør eller konstruksjonsdeler skal tas fra midten på den siden som har størst 

dimensjoner, og skal ikke omfatte sveiseskjøter. 

3.6. [ikke relevant] 

Figur 7.1 

Frisone 

Dimensjoner i millimeter 

Figur 7.1.a 

Sett fra siden 

Snitt gjennom referanseplanet 

 

Figur 7.1.b 

Sett bakfra 
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Figur 7.1.c 

Sett ovenfra 

 

1 – Setets indekspunkt 

2 – Referanseplan 

Figur 7.2.a 

Frisone for traktorer med vendbart sete: veltebøyle med to stolper 
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Figur 7.2.b 

Frisone for traktorer med vendbart sete: andre typer veltevern 

 

Figur 7.3 

Eksempel på rigg for vertikal belastningsprøving av traktor 
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Figur 7.4 

Eksempel på apparat for måling av elastisk deformasjon 

 

1 – Varig deformasjon 

2 – Elastisk deformasjon 

3 – Samlet deformasjon (varig pluss elastisk)  

Vertikal støtte 

festet til traktorens 

understell eller til 

veltevernets gulv 

Horisontal stang 

festet til 

veltevernet 

Friksjonsring 
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Figur 7.5 

Kraft-deformasjonskurve 

Overbelastningsprøving er ikke nødvendig 

 

Merknader: 

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D’ 

2. Overbelastningsprøving er ikke nødvendig, da Fa ≤ 1,03 F’  

Statisk belastningskraft 

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2) 

Deformasjon 
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Figur 7.6 

Kraft-deformasjonskurve 

Overbelastningsprøving er nødvendig 

 

Merknader: 

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D’ 

2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F’ 

3. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende, da Fb > 0,97 F’ og Fb > 0,8 Fmax. 

 

Deformasjon 

Energi økt med 5%  
(se merknad 3) 

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2) 

Statisk belastningskraft 
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Figur 7.7 

Kraft-deformasjonskurve 

Overbelastningsprøvingen skal fortsette 

 

Merknader: 

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D’ 

2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F’ 

3. Ettersom Fb < 0,97 F’ er ytterligere overbelastning nødvendig 

4. Ettersom Fc < 0,97 Fb er ytterligere overbelastning nødvendig. 

5. Ettersom Fd < 0,97 Fc er ytterligere overbelastning nødvendig. 

6. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom Fe > 0,8 Fmax. 

7. Prøvingen er ikke bestått dersom belastningen på noe tidspunkt faller til under 0,8 Fmax. 

 

Deformasjon 

Statisk belastningskraft 

Overbelastning. 

Energi økt med 20 %  
(se merknad 6 og 7) 

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2) 

Energi økt med 5 %  
(se merknad 3) 

Energi økt med 10 %  
(se merknad 4) 

Energi økt med 15 %  
(se merknad 5) 
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B2. ALTERNATIV DYNAMISK PRØVINGSMETODE 

Dette avsnittet beskriver den dynamiske prøvingsmetoden som alternativ til den statiske prøvingsmetoden som er beskrevet i 

avsnitt B1. 

4. Regler og anvisninger 

4.1. Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren 

4.1.1.  Generelle krav 

Se kravene angitt for statisk prøving i avsnitt B1 

4.1.2.  Prøvinger 

4.1.2.1. Rekkefølge ved prøving i samsvar med dynamisk prøvingsmetode 

Prøvingene skal, uten at det berører de ytterligere prøvingene nevnt i nr. 4.2.1.6, og 4.2.1.7, utføres i følgende 

rekkefølge: 

1) slagprøving bak på veltevernet 

(se 4.2.1.1), 

2) vertikal belastningsprøving bak 

(se 4.2.1.4), 

3) slagprøving foran på veltevernet 

(se 4.2.1.2), 

4) slagprøving på siden av veltevernet 

(se 4.2.1.3), 

5) vertikal belastningsprøving foran på veltevernet 

(se 4.2.1.5). 

4.1.2.2. Alminnelige krav 

4.1.2.2.1.  Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas. 

4.1.2.2.2.  Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen. 

4.1.2.2.3.  Under hele prøvingen skal traktorens gir stå i fri og bremsene ikke være tilkoplet. 

4.1.2.2.4.  Dersom traktoren er utstyrt med et fjæringssystem mellom karosseriet og hjulene, skal dette systemet være 

blokkert under prøvingen. 

4.1.2.2.5.  Den første slagprøvingen bak på veltevernet skal påføres på den siden prøvingsmyndighetene mener vil gi de slag 

eller belastninger som er mest mulig ufordelaktige for veltevernet. Slaget sideveis og slaget bakfra skal påføres på 

begge sider av veltevernets midtplan i lengderetningen. Slaget forfra skal påføres på samme side av veltevernets 

midtplan i lengderetningen som slaget sideveis. 

4.1.3.  Godkjenningsvilkår 

4.1.3.1.  Et veltevern anses for å ha tilfredsstilt kravene til motstandsevne dersom det oppfyller følgende vilkår: 

4.1.3.1.1. Etter hver prøving skal det ikke forekomme brudd og sprekker, som beskrevet i nr. 4.2.1.2.1. Dersom det under 

prøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det utføres en ytterligere slagprøving eller vertikal 

belastningsprøving som definert i nr. 4.2.1.6 eller 4.2.1.7, umiddelbart etter den prøvingen som forårsaket 

bruddene eller sprekkene,  
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4.1.3.1.2. under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal ikke noen del av veltevernet trenge inn i frisonen, som 

definert i nr. 1.6, 

4.1.3.1.3. under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal alle deler av frisonen være beskyttet av veltevernet, i 

samsvar med nr. 4.2.2.2, 

4.1.3.1.4. under prøvingene må ikke veltevernet påvirke setets struktur, 

4.1.3.1.5. den elastiske deformasjonen, som måles i samsvar med nr. 4.2.2.3, skal være mindre enn 250 mm. 

4.1.3.2.  Det skal ikke være noe utstyr som medfører noen fare for føreren. Det skal ikke være utstikkende deler eller utstyr 

som kan skade føreren dersom traktoren velter, eller noen deler eller utstyr som ved deformasjon kan føre til at for 

eksempel førerens ben eller fot havner i klem. 

4.1.4.  [ikke relevant] 

4.1.5.  Apparat og utstyr for dynamisk prøving 

4.1.5.1. Pendellodd 

4.1.5.1.1.  Et lodd som fungerer som en pendel, skal henges opp med to kjettinger eller ståltau fra omdreiningspunkter minst 

6 m over underlaget. Det skal sørges for et middel som muliggjør uavhengig regulering av loddets slaghøyde og 

vinkelen mellom loddet og opphengets kjettinger eller ståltau. 

4.1.5.1.2.  Pendelloddets masse skal være 2000 ± 20 kg, ikke medregnet vekten av kjettinger eller ståltau, som ikke skal 

overstige 100 kg. Lengden på slagflatens sider skal være 680 ± 20 mm (se figur 7.18). Loddet skal være fylt på en 

slik måte at plasseringen av dets tyngdepunkt er konstant og sammenfaller med parallellepipedets geometriske 

midtpunkt. 

4.1.5.1.3.  Parallellepipedet skal være tilknyttet innretningen som trekker det bakover, med en momentan utløsnings-

mekanisme som er utformet og plassert slik at den utløser pendelloddet, men uten at parallellepipedet kommer i 

svingninger rundt sin horisontalakse, som er vinkelrett på pendelloddets svingningsplan. 

4.1.5.2. Pendeloppheng 

Pendelloddets omdreiningspunkter skal være solid fastgjort slik at deres forskyvning ikke i noen retning overstiger 

1 % av fallhøyden. 

4.1.5.3. Forankringer 

4.1.5.3.1.  Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et stort nok område til at traktoren kan forankres på de 

måtene som er vist i illustrasjonene (se figur 7.19, 7.20 og 7.21), skal være godt festet til et fast underlag under 

pendelloddet. 

4.1.5.3.2.  Traktoren skal forankres til skinnene med rundt ståltau med fiberkjerne, oppbygd av 6 x 19 tråder i samsvar med 

ISO 2408:2004. Ståltauets nominelle diameter skal være 13 mm. Metalltrådenes bruddstyrke skal være minst 

1770 MPa. 

4.1.5.3.3.  På midjestyrte traktorer skal omdreiningspunktet støttes opp og forankres til bakken på egnet måte for alle 

prøvinger. Under lateral slagprøving skal omdreiningspunktet på samme måte støttes opp på motsatt side av siden 

for slaget. For- og bakhjulene eller beltene behøver ikke å være lineære dersom dette gjør det enklere å feste 

ståltauene riktig. 

4.1.5.4. Hjulstøtte og bjelke 

4.1.5.4.1.  En bjelke av nåletre med dimensjon 150 x 150 mm skal brukes som støtte for hjulene under slagprøving  

(se figur 7.19, 7.20 og 7.21). 

4.1.5.4.2.  Under lateral slagprøving skal en bjelke av nåletre fastspennes til underlaget på motsatt side for slaget for å støtte 

opp hjulfelgene (se figur 7.21).  
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4.1.5.5. Støtter og forankringer for midjestyrte traktorer 

4.1.5.5.1.  Det skal brukes ekstra støtter og forankringer for midjestyrte traktorer. Hensikten med dette er å sikre at den delen 

av traktoren som er påmontert veltevernet, er like stiv som en traktor som ikke er midjestyrt. 

4.1.5.5.2.  Særlige tilleggsopplysninger for slagprøving og vertikal belastningsprøving er gitt i nr. 4.2.1. 

4.1.5.6. Dekktrykk og utbøyninger 

4.1.5.6.1.  Traktordekkene skal ikke ha flytende ballast, og de skal pumpes opp til det trykket traktorprodusenten anbefaler 

for arbeid i terrenget. 

4.1.5.6.2.  Forankringene skal i ethvert tilfelle spennes så stramt at dekkene utsettes for en utbøyning på 12 % av dekkets 

sidehøyde (avstanden mellom bakken og felgens laveste punkt) før fastspenningen. 

4.1.5.7. Rigg for vertikal belastningsprøving 

En rigg som vist i figur 7.3 skal kunne utøve en loddrett kraft nedover på veltevernet gjennom en stiv bjelke som 

er ca. 250 mm bred, og som er forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av universalledd. Egnede 

akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen. 

4.1.5.8. Måleapparat 

Følgende måleapparat skal brukes: 

4.1.5.8.1. En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon og varig 

deformasjon, se figur 7.4). 

4.1.5.8.2. En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt beskyttet av 

veltevernet under hele prøvingen (se nr. 4.2.2.2). 

4.2. Dynamisk prøvingsmetode 

4.2.1.  Slagprøving og vertikal belastningsprøving 

4.2.1.1. Slagprøving bak 

4.2.1.1.1.  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 

opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet A tilsvarende M/100, 

med mindre veltevernet ved berøringspunktet har en større vinkel på vertikalplanet under deformasjon. I dette 

tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng slik at den er parallell med veltevernet 

ved slagpunktet på det tidspunkt når deformasjonen er størst og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt 

har samme vinkel som definert ovenfor. 

Loddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie rundt slagpunktet. 

Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som innebærer 

velting bakover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en avstand av 1/6 av bredden av 

toppen av veltevernet, målt innover fra et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan og berører den 

ytterste delen av veltevernets topp. 

Dersom veltevernet er buet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for å sikre at 

slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte.  
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4.2.1.1.2.  Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene, og plassert som 

vist i figur 7.19. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand at ståltauene danner en vinkel på 

mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene skal i tillegg plasseres slik at sammen-

løpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der tyngdepunktet for pendelloddet vandrer. 

Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 4.1.5.6.2. Etter at ståltauene er strammet, 

skal stoppbjelken plasseres foran og tett mot bakhjulene og deretter festes til underlaget. 

4.2.1.1.3.  Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en dimensjon på 

minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget. 

4.2.1.1.4.  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en av følgende 

to formler: 

H = 2,165  10–8 M L2 

eller 

H = 5,73  10–2 I 

Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet. 

4.2.1.1.5.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal høyden være den største som er gitt ved en av de 

to formlene ovenfor eller en av de to formlene nedenfor: 

H = 25 + 0,07 M 

for traktorer med en referansemasse på under 2000 kg, 

H = 125 + 0,02 M 

for traktorer med en referansemasse på over 2000 kg. 

4.2.1.2. Slagprøving foran 

4.2.1.2.1.  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 

opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet A tilsvarende M/100, 

med mindre veltevernet ved berøringspunktet har en større vinkel på vertikalplanet under deformasjon. I dette 

tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng slik at den er parallell med veltevernet 

ved slagpunktet på det tidspunkt når deformasjonen er størst og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt 

har samme vinkel som definert ovenfor. 

Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie rundt 

slagpunktet.  
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Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren velter over på 

siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en avstand av 1/6 av 

bredden av toppen av veltevernet, målt innover fra et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan og 

berører den ytterste delen av veltevernets topp. 

Dersom veltevernet er buet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for å sikre at 

slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte. 

4.2.1.2.2.  Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene, og plassert som 

vist i figur 7.20. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand at ståltauene danner en vinkel på 

mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene skal i tillegg plasseres slik at sammen-

løpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der tyngdepunktet for pendelloddet vandrer. 

Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 4.1.5.6.2. Etter at ståltauene er strammet, 

skal stoppbjelken plasseres bak og tett inntil bakhjulene og deretter festes til underlaget. 

4.2.1.2.3.  Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en dimensjon på 

minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget. 

4.2.1.2.4.  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en av de 

følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den montasjen prøvingen gjelder: 

H = 25 + 0,07 M 

for traktorer med en referansemasse på under 2000 kg, 

H = 125 + 0,02 M 

for traktorer med en referansemasse på over 2000 kg. 

Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet. 

4.2.1.2.5.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt): 

— dersom veltevernet er en veltebøyle montert bak med to stolper, skal formelen ovenfor anvendes, 

— for andre typer veltevern skal høyden være den største som er gitt enten ved den relevante formelen ovenfor 

eller den relevante formelen nedenfor: 

H = 2,165  10–8 M L2 

eller 

H = 5,73  10–2 I 

Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.  
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4.2.1.3. Slagprøving på siden 

4.2.1.3.1.  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets slagflate og 

opphengingskjettingene eller -ståltauene er vertikale, med mindre veltevernet ved berøringspunktet har en vinkel 

på under 20° på vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et 

supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen 

er størst, og opphengingskjettingene eller -ståltauene forblir vertikale. 

4.2.1.3.2.  Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie rundt 

slagpunktet. 

4.2.1.3.3.  Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som skyldes velting 

mot siden, normalt den øvre kanten. Med mindre det er sikkert at en annen del av denne kanten vil treffe bakken 

først, skal slagpunktet være i planet som er vinkelrett på traktorens midtplan og passerer 60 mm foran setets 

indekspunkt når setet er midtstilt i lengderetningen. 

4.2.1.3.4.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal slagpunktet være i planet som er vinkelrett på 

traktorens midtplan i lengderetningen og passerer gjennom midtpunktet på det segmentet som forbinder de to 

indekspunktene for setet, som bestemmes ved å forbinde setets to forskjellige innstillinger. For veltevern med to 

stolper skal slagpunktet være på en av de to stolpene. 

4.2.1.3.5.  Traktorhjulene på slagsiden skal forankres til underlaget ved hjelp av ståltau over de tilsvarende endene på for- og 

bakakslene. Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 4.1.5.6.2. 

Etter at ståltauene er strammet, skal stoppbjelken plasseres på underlaget, tett mot hjulene på motsatt side av 

slagsiden, og deretter festes til underlaget. Det kan bli nødvendig å bruke to bjelker eller kiler dersom yttersidene 

av for- og bakhjulene ikke står på samme vertikalplan. Støtten skal deretter plasseres som vist i figur 7.21, tett 

inntil hjulkantene på det mest belastede hjulet på motsatt side av slaget, og deretter festes til underlaget. Støttens 

lengde når den er plassert mot hjulkanten, skal være slik at den danner en vinkel på 30 ± 3° med underlaget.  

I tillegg skal tykkelsen, dersom dette er mulig, være 20-25 ganger mindre enn dens lengde og 2-3 ganger mindre 

enn dens bredde. Støttene skal i begge ender være utformet som vist på detaljtegningene i figur 7.21. 

4.2.1.3.6.  For midjestyrte traktorer skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en dimensjon på minst 

100 x 100 mm, som på siden mot bakhjulet støttes av en lignende innretning som den støtten som i nr. 4.2.1.3.5 er 

plassert mot bakhjulet. Styreleddet skal deretter forankres til underlaget. 

4.2.1.3.7.  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en av de 

følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den montasjen prøvingen gjelder: 

H = 25 + 0,20 M 

for traktorer med en referansemasse på under 2000 kg, 

H = 125 + 0,15 M 

for traktorer med en referansemasse på over 2000 kg.  
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4.2.1.3.8.  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt): 

— dersom veltevernet er en veltebøyle montert bak med to stolper, skal den valgte høyden være den største som 

er gitt enten ved den relevante formelen ovenfor eller den relevante formelen nedenfor: 

H = ((25 + 0,20 M)(B6 + B)/2B 

for traktorer med en referansemasse på under 2000 kg, 

H = (125 + 0,15 M)(B6 + B)/2B 

for traktorer med en referansemasse på over 2000 kg. 

— for andre typer veltevern skal den valgte høyden være den største som er gitt enten ved den relevante formelen 

ovenfor eller den relevante formelen nedenfor: 

H = 25 + 0,20 M 

for traktorer med en referansemasse på under 2000 kg, 

H = 125 + 0,15 M 

for traktorer med en referansemasse på over 2000 kg. 

Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet. 

4.2.1.4. Vertikal belastningsprøving bak 

Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.2.1.4 i avsnitt B1 til dette vedlegg. 

4.2.1.5. Vertikal belastningsprøving foran 

Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.2.1.5 i avsnitt B1 til dette vedlegg. 

4.2.1.6. Ytterligere slagprøving 

Dersom det under en slagprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det utføres en ny, lignende 

slagprøving, men med en fallhøyde på: 

H’ = (H  10–1)(12  4a)(1  2a)–1 

umiddelbart etter slagprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene, der «a» angir forholdet mellom den 

varige deformasjonen (Dp) og den elastiske deformasjonen (De):  
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a = Dp/De 

målt i slagpunktet. Den nye varige deformasjonen som forårsakes av det andre slaget, skal ikke være større enn 

30 % av den varige deformasjonen som er forårsaket av det første slaget. 

For å kunne utføre den ytterligere prøvingen, er det nødvendig å måle den elastiske deformasjonen under alle 

slagprøvingene. 

4.2.1.7. Utfyllende vertikal belastningsprøving 

Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en ny, lignende 

vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart etter den vertikale 

belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene. 

4.2.2.  Målinger som skal utføres 

4.2.2.1. Brudd og sprekker 

Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd og sprekker, 

og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler. 

Det skal ses bort fra alle sprekker som er forårsaket av kantene på pendelloddet. 

4.2.2.2. Inntrenging i frisonen 

Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i frisonen rundt 

førersetet, som definert i nr. 1.6. 

Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. Dette anses å være tilfellet 

dersom noen del av frisonen ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den 

retningen som prøvingsbelastningen påføres fra. I denne sammenhengen skal innstillingen for fordekk, bakdekk og 

sporvidde være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt. 

4.2.2.3. Elastisk deformasjon (ved slagprøving på siden) 

Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt i det vertikalplanet der 

belastningen påføres. Til denne målingen kan det brukes et apparat lignende det som vises i figur 7.4. 

4.2.2.4. Varig deformasjon 

Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal veltevernets varige deformasjon registreres. For dette formål 

skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt registreres før prøvingen begynner. 

4.3. Utvidelse til andre traktormodeller 

Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.3 i avsnitt B1 til dette vedlegg. 

4.4. [ikke relevant] 

4.5. Veltevernets egenskaper i kaldt vær 

Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.5 i avsnitt B1 til dette vedlegg. 
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Figur 7.18 

Pendellodd med opphengingskjettinger eller -ståltau 
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Figur 7.19 

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving bak)  
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Figur 7.20 

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving foran)  

 

Figur 7.21 

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving på siden) 
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Forklarende merknader til vedlegg X 

1) Med unntak av nummereringen i avsnitt B2 og B3, som er harmonisert med hele vedlegget, er ordlyden i kravene og 

nummereringen i bokstav B identisk med ordlyden og nummereringen i det standardiserte OECD-regelverk for offisiell 

prøving av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, OECD-regelverk 7, utgave 

2015 av juli 2014. 

2) Brukere minnes om at setets indekspunkt bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995, og at dette er et fast punkt i traktoren 

som ikke flyttes når setet er justert til en annen innstilling enn midtstillingen. Ved bestemmelse av frisonen skal setet være 

justert til høyeste bakre posisjon. 

3) Varig + elastisk deformasjon målt i punktet når nødvendig energinivå er oppnådd. 

 _____  
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VEDLEGG XI 

Krav som gjelder vern mot fallende gjenstander 

A. ALMINNELIG BESTEMMELSE 

1. Unionskravene som gjelder vern mot fallende gjenstander, er fastsatt i bokstav B og C. 

2. Kjøretøyer i gruppe T og C som er utstyrt for skogbruk, skal oppfylle kravene fastsatt i bokstav B. 

3. Alle andre kjøretøyer i gruppe T og C, dersom de er utstyrt med vern mot fallende gjenstander, skal oppfylle kravene 

fastsatt i bokstav B og C. 

B. KRAV SOM GJELDER VERN MOT FALLENDE GJENSTANDER FOR KJØRETØYER I GRUPPE T OG C SOM ER UTSTYRT FOR 

SKOGBRUK 

Kjøretøyer i gruppe T og C som er utstyrt for skogbruk, skal oppfylle kravene fastsatt i ISO 8083:2006 (nivå I eller nivå II). 

C. KRAV SOM GJELDER VERN MOT FALLENDE GJENSTANDER FOR ALLE ANDRE KJØRETØYER I GRUPPE T OG C SOM ER 

UTSTYRT MED SLIKE VERN(1) 

1. Definisjoner 

1.1. [ikke relevant] 

1.2. Vern mot fallende gjenstander (FOPS) 

Montasje som gir føreren på førerplassen rimelig vern mot gjenstander som kommer fallende ovenfra. 

1.3. Sikkerhetssone 

1.3.1.  Frisone 

For traktorer utstyrt med ROPS som prøves i samsvar med vedlegg VI, VIII, IX og X til denne forordning, skal 

sikkerhetssonen være i samsvar med spesifikasjonene for frisonen som beskrevet i nr. 1.6 i hvert av disse vedlegg. 

1.3.2.  Deformasjonsvolum (DLV) 

For traktorer utstyrt med ROPS som prøves i samsvar med vedlegg VII til denne forordning, skal sikkerhetssonen 

være i samsvar med spesifikasjonene for deformasjonsvolum (DLV) som beskrevet i ISO 3164:1995. 

For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal sikkerhetssonen være det området som avgrenses av 

de to deformasjonsvolumene som defineres av rattets og setets to forskjellige posisjoner. 

1.3.3.  Øvre del av sikkerhetssonen 

Henholdsvis det øvre plan av DLV eller flaten som defineres av punkt I1, A1, B1, C1, C2, B2, A2, I2 av frisonen for 

vedlegg VI og VIII til denne forordning, planet beskrevet i nr. 1.6.2.3 og 1.6.2.4 i vedlegg IX til denne forordning 

og flaten som defineres av punkt H1, A1, B1, C1, C2, B2, A2, H2 for vedlegg X til denne forordning. 

1.4. Tillatte toleranser ved måling 

Avstand ± 5 % av største målte deformasjon, eller ± 1 mm 

Masse ± 0,5 %  
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2. Anvendelsesområde 

2.1. Dette nummer får anvendelse på traktorer med minst to aksler til hjul med luftfylte dekk eller som har belter i stedet 

for hjul. 

2.2. I dette vedlegg fastsettes prøvingsmetodene og ytelseskravene for de traktorer som er utsatt for potensielle farer som 

følge av fallende gjenstander i forbindelse med utførelse av visse jordbruksoppgaver under normal drift. 

3. Regler og anvisninger 

3.1. Alminnelige bestemmelser 

3.1.1.  Vernet kan være produsert av traktorprodusenten eller av en uavhengig virksomhet. I begge tilfeller er prøvingen 

bare gyldig for den traktormodell som den utføres på. Vernet skal prøves igjen for hver traktormodell det skal 

monteres på. En prøvingsinstitusjon kan imidlertid bekrefte at motstandsprøvingene også er gyldige for 

traktormodeller som avviker fra den opprinnelige modellen ved endringer på motor, kraftoverføringsinnretning og 

styring og forhjulsoppheng (se nr. 3.4: Utvidelse til andre traktormodeller). Samtidig kan mer enn ett vern prøves for 

hver traktormodell. 

3.1.2.  Vernet som inngis for prøving, skal minst omfatte alle komponenter som overfører belastning fra fallprøvings-

gjenstandens slagpunkt til sikkerhetssonen. Vernet som inngis for prøving, skal være enten i) godt festet til 

prøvingsbenken i dennes vanlige festepunkter (se figur 10.3 – Minste prøvingsoppstilling) eller ii) festet til 

traktorens understell på normal måte ved hjelp av braketter, monteringsinnretninger eller opphengskomponenter 

som brukes i normal produksjon, og til andre deler av traktoren som kan påvirkes av de belastninger som vernet 

medfører (se figur 10.4.a og b). Kjøretøyets understell skal være godt fastgjort til prøvingsområdets underlag. 

3.1.3.  Et vern kan være konstruert utelukkende med henblikk på å beskytte føreren dersom en gjenstand kommer fallende 

ovenfra. På vernet kan det være mulig å montere en mer eller mindre midlertidig beskyttelse mot været for føreren. 

Føreren vil normalt fjerne dette når det er varmt. Det finnes imidlertid vern med permanent kledning, der ventilasjon 

i varmt vær skjer gjennom vinduer eller luker. Ettersom kledningen kan øke vernets styrke, og ettersom den, dersom 

den kan tas av, kan være tatt av ved en eventuell ulykke, skal alle deler som sjåføren kan ta av, fjernes før 

prøvingen. Dører, takluker og vinduer som kan åpnes, skal enten fjernes eller festes i åpen stilling under prøvingen 

slik at de ikke øker vernets styrke. Det skal anføres om de i denne stilling vil kunne utgjøre en fare for føreren 

dersom en gjenstand kommer fallende ovenfra. 

I disse reglene vises det heretter bare til prøving av vernet. Det skal være underforstått at dette omfatter kledning 

som ikke er av midlertidig art. 

En beskrivelse av enhver form for midlertidig kledning skal vedlegges spesifikasjonene. Glass og annet skjørt 

materiale skal fjernes før prøvingen. Komponenter i traktoren og vernet som kan bli skadet under prøvingen, og som 

ikke har innvirkning på veltevernets styrke eller dimensjoner, kan fjernes før prøvingen dersom produsenten ønsker 

dette. Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer under prøvingen. Produsenten kan levere inn flere 

identiske prøveeksemplarer dersom flere fallprøvinger er påkrevd. 

3.1.4.  Dersom samme vern skal anvendes til vurderingen av vern mot fallende gjenstander og til vurderingen av veltevern, 

skal prøvingen av vernet mot fallende gjenstander utføres før prøvingene av veltevernet (i henhold til vedlegg VI, 

VII, VIII, IX eller X til denne forordning); det er tillatt å fjerne slagmerker og skifte ut vernets overdekke. 

3.2. Apparater og framgangsmåter 

3.2.1.  Apparat 

3.2.1.1. Fallprøvingsgjenstand 

Fallprøvingsgjenstanden skal være en sfærisk gjenstand som skal falle fra en tilstrekkelig stor høyde til å utvikle en 

energi på 1 365 J; fallhøyden defineres som en funksjon av gjenstandens masse. Prøvingsgjenstanden, hvis støtflate 

skal ha egenskaper som beskytter mot deformasjon under prøvingen, skal være en massiv kule av stål eller støpejern 

med en typisk masse på 45 ± 2 kg og en diameter på mellom 200 og 250 mm (tabell 10.1). 
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Tabell 10.1 

Energinivå, sikkerhetssone og valg av fallprøvingsgjenstand 

Energinivå (J) Sikkerhetssone Fallprøvingsgjenstand Dimensjoner (mm) Masse (kg) 

1 365 Frisone(*) Kule 200 ≤ diameter ≤ 250 45 ± 2 

1 365 DLV(**) Kule 200 ≤ diameter ≤ 250 45 ± 2 

(*) For traktorer hvis veltevern skal prøves i henhold til vedlegg VI, VIII, IX eller X til denne forordning. 

(**) For traktorer hvis veltevern skal prøves i henhold til VII til denne forordning. 

Prøvingsutstyret skal også omfatte: 

3.2.1.2.  utstyr for å løfte fallprøvingsgjenstanden til ønsket høyde, 

3.2.1.3.  utstyr for å slippe fallprøvingsgjenstanden slik at den faller uhindret, 

3.2.1.4.  en flate som er tilstrekkelig fast til at maskinen eller prøvingsbenken ikke trenger gjennom den under belastningen 

ved fallprøvingen, 

3.2.1.5.  utstyr til å fastslå om vernet mot fallende gjenstander trenger inn i sikkerhetssonen under fallprøvingen. Dette kan 

være enten 

— en sjablong for sikkerhetssonen, plassert stående, framstilt av et materiale som vil vise enhver gjennomtrenging 

av vernet; fett eller annet egnet materiale kan smøres på nedre flate av vernets overdekke for å vise slik 

gjennomtrenging, 

— et dynamisk instrumentsystem med tilstrekkelig frekvensrespons til å vise den forventede deformasjonen av 

vernet med hensyn til sikkerhetssonen. 

3.2.1.6.  Krav til sikkerhetssonen: 

Sjablongen for sikkerhetssonen skal være solid festet til samme del av traktoren som førersetet, og skal forbli der 

under hele den formelle prøvingsperioden. 

3.2.2.  Framgangsmåte 

Framgangsmåten for fallprøving skal bestå av følgende operasjoner, i angitt rekkefølge. 

3.2.2.1.  Plasser fallprøvingsgjenstanden (3.2.1.1) øverst på vernet mot fallende gjenstander, på stedet angitt i 3.2.2.2. 

3.2.2.2.  Dersom det er frisonen som utgjør sikkerhetssonen, skal slagpunktet være et sted som er innenfor frisonens vertikale 

projeksjon, og skal befinne seg på lengst mulig avstand fra større konstruksjonsdeler (figur 10.1). 

Dersom sikkerhetssonen utgjøres av deformasjonsvolumet, skal slagpunktet ligge helt innenfor sikkerhetssonens 

vertikale projeksjon i deformasjonsvolumets vertikale stilling på toppen av vernet. Det er hensikten at minst ett 

slagpunkt skal ligge innenfor den vertikale projeksjon av sikkerhetssonens øvre plan. 

Det må tas hensyn til to tilfeller: 

3.2.2.2.1. Tilfelle 1: Større, øvre, horisontale konstruksjonsdeler av vernet mot fallende gjenstander skal ikke trenge inn i 

sikkerhetssonens vertikale projeksjon på toppen av vernet.  
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Slagpunktet skal ligge nærmest mulig tyngdepunktet av vernets øvre konstruksjon (figur 10.2 — tilfelle 1). 

3.2.2.2.2. Tilfelle 2: Større, øvre, horisontale konstruksjonsdeler av vernet mot fallende gjenstander skal ikke trenge inn i 

sikkerhetssonens vertikale projeksjon på toppen av vernet. 

Dersom bekledningsmaterialet på alle flatene over sikkerhetssonen har samme tykkelse, skal slagpunktet være på 

den flaten som har størst areal, som er den største delen av sikkerhetssonens vertikalt projiserte areal som ikke 

omfatter større, øvre, horisontale konstruksjonsdeler. Slagpunktet skal være i det punktet på det største arealet som 

befinner seg i minst mulig avstand til det geometriske midtpunktet på toppen av vernet mot fallende gjenstander 

(figur 10.2 — tilfelle 2). 

3.2.2.3.  Uansett om det er frisonen eller deformasjonsvolumet som utgjør sikkerhetssonen, skal hvert område gjennomgå en 

fallprøving dersom ulike materialer eller ulike tykkelser anvendes i området over sikkerhetssonen. Dersom det er 

nødvendig med flere fallprøvinger, kan produsenten inngi flere identiske prøveeksemplarer av vernet mot fallende 

gjenstander (eller deler av det) (ett for hver fallprøving). Dersom kjennetegn ved konstruksjonen, som åpninger for 

vindu eller utstyr eller variasjoner i yttermaterialer eller i yttermaterialets tykkelse øker sårbarheten ved dette stedet 

innenfor sikkerhetssonens vertikale projeksjon, skal fallprøvingen skje på dette sted. Dersom åpninger i vernet mot 

fallende gjenstander må fylles ut med anordninger eller utstyr for å gi tilstrekkelig beskyttelse, skal slike 

anordninger eller utstyr være på plass under fallprøvingen. 

3.2.2.4.  Løft opp fallprøvingsgjenstanden vertikalt over den posisjon som er angitt i nr. 3.2.2.1 og 3.2.2.2, slik at det utvikles 

en energi på 1 365 J. 

3.2.2.5.  Slipp fallprøvingsgjenstanden slik at den faller uhindret ned på vernet mot fallende gjenstander. 

3.2.2.6.  Da det er usannsynlig at det frie fallet vil medføre at fallprøvingsgjenstanden treffer nøyaktig på det sted som er 

angitt i nr. 3.2.2.1 og 3.2.2.2, gjelder følgende grenser for avvik: 

3.2.2.7.  Slagpunktet for fallprøvingsgjenstanden skal ligge helt innenfor en sirkel med en 100 mm radius hvis midtpunkt skal 

sammenfalle med fallprøvingsgjenstandens vertikale midtlinje når den er plassert i samsvar med nr. 3.2.2.1 og 

3.2.2.2. 

3.2.2.8.  Det er ikke fastsatt noen begrensninger med hensyn til plassering eller høyde for de etterfølgende slagene som følge 

av tilbakekasting. 

3.3. Ytelseskrav 

Ingen del av vernet skal trenge inn i sikkerhetssonen som følge av fallprøvingsgjenstandens første eller etterfølgende 

slag. Dersom fallprøvingsgjenstanden trenger gjennom vernet, skal vernet anses ikke å ha bestått prøvingen. 

Merknad 1:  For vern som består av flere lag, skal alle lag, inklusive det innerste, tas i betraktning. 

Merknad 2:  Fallprøvingsgjenstanden skal anses å ha trengt gjennom vernet når minst halvparten av det sfæriske 

volumet har trengt gjennom det innerste laget. 

Vernet mot fallende gjenstander skal helt dekke og overlappe sikkerhetssonens vertikale projeksjon. 

Dersom traktoren er utstyrt med et vern mot fallende gjenstander som er montert på et godkjent veltevern, vil det 

normalt bare være den prøvingsinstitusjon som utførte prøvingen av veltevernet som tillates å utføre prøvingen av 

vernet mot fallende gjenstander og anmode om godkjenning.  
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3.4. Utvidelse til andre traktormodeller 

3.4.1.  [ikke relevant] 

3.4.2.  Teknisk utvidelse 

Dersom prøvingen ble utført med minstekravene til komponenter (som i figur 10.3), kan prøvingsinstitusjonen som 

utførte den opprinnelige prøvingen utstede en «teknisk utvidelsesrapport» i følgende tilfeller: [se 3.4.2.1] 

Dersom prøvingen ble utført med innretningene for å feste/ montere vernet på traktoren/understellet (som i figur 

10.4), kan den prøvingsinstitusjon som har utført den opprinnelige prøvingen, når det er gjort tekniske endringer på 

traktoren, vernet eller metoden for festing av vernet til traktorens understell, utstede en «teknisk utvidelsesrapport» i 

følgende tilfeller: [se 3.4.2.1] 

3.4.2.1. Utvidelse av prøvingsresultatet for vernet til andre traktormodeller 

Det er ikke nødvendig å utføre slagprøvinger på hver enkelt traktormodell dersom vernet og traktoren oppfyller 

vilkårene i 3.4.2.1.1-3.4.2.1.3. 

3.4.2.1.1. Vernet skal være identisk med vernet som har gjennomgått prøving. 

3.4.2.1.2. Dersom den utførte prøvingen omfattet metoden for festing av vernet til kjøretøyets understell, skal innretningene 

for å feste/montere vernet på traktoren være identiske. 

3.4.2.1.3. Setets plassering og kritiske dimensjoner på vernet og vernets relative plassering på traktoren skal være slik at 

sikkerhetssonen fortsatt er beskyttet av vernet selv om det har blitt deformert gjennom alle prøvingene (dette skal 

kontrolleres ved å bruke samme referanse for frisone som i den opprinnelige prøvingsrapporten, henholdsvis setets 

referansepunkt [SRP] eller setets indekspunkt [SIP]). 

3.4.2.2. Utvidelse av prøvingsresultatet for vernet til endrede modeller av vernet 

Denne framgangsmåten skal følges når bestemmelsene i nr. 3.4.2.1 ikke er oppfylt, men den skal ikke følges når 

metoden for festing av vernet til traktoren ikke følger samme prinsipp (f.eks. dersom gummistøtter erstattes av en 

opphengsinnretning). 

Endringer som ikke påvirker resultatene av den opprinnelige prøvingen (f.eks. fastsveising av en festeplate for 

tilbehør på et ikke-kritisk sted på vernet), montering av seter med forskjellig plassering av seteindekspunkt i vernet 

(men det skal kontrolleres at de(n) nye frisonen(e) forblir innenfor det deformerte vernet under alle prøvingene). 

En utvidelsesrapport kan omfatte mer enn én endring av et vern dersom de består i forskjellige valgmuligheter for ett 

og samme vern, men bare én valideringsprøving kan godkjennes i en enkelt utvidelsesrapport. De valgmulighetene 

som ikke gjennomgår prøving, skal beskrives i et eget avsnitt i utvidelsesrapporten. 

3.4.3.  Prøvingsrapporten skal i alle tilfeller inneholde en henvisning til den opprinnelige prøvingsrapporten. 

3.5. [ikke relevant] 

3.6. Vernets egenskaper i kaldt vær 

3.6.1.  Dersom det hevdes at vernet har egenskaper som gjør det bestandig mot kaldskjørhet, skal produsenten oppgi 

nærmere opplysninger, som skal inngå i rapporten. 

3.6.2.  Følgende krav og framgangsmåter skal sikre styrke og motstand mot sprøbrudd ved lave temperaturer. Forslagsvis 

bør følgende minstekrav til materialer være oppfylt ved vurdering av vernets egnethet ved lave driftstemperaturer i 

de landene der slik tilleggsbeskyttelse er påkrevd ved drift. 
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3.6.2.1.  Bolter og muttere som brukes til å feste vernet til traktoren og til å forbinde vernets konstruksjonsdeler, skal ha 

egnede, kontrollerte seighetsegenskaper ved lave temperaturer. 

3.6.2.2.  Alle sveiseelektroder som brukes i framstillingen av konstruksjonsdeler og fester, skal være forenlige med 

materialene i vernet, som angitt i nr. 3.8.2.3 nedenfor. 

3.6.2.3.  Stålmaterialer til vernets konstruksjonsdeler skal bestå av materialer med kontrollert seighet som oppfyller 

minstekravene ved Charpy V-skårslagprøving, som vist i tabell 10.2. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med 

ISO 630:1995, endr. 1:2003. 

Stål med en tykkelse etter valsing på mindre enn 2,5 mm og et karboninnhold på mindre enn 0,2 %, anses å oppfylle 

dette kravet. 

Konstruksjonsdeler i vernet som er framstilt av andre materialer enn stål, skal ha samme belastningsmotstand som 

kreves for stålmaterialer. 

3.6.2.4.  Ved prøving i henhold til Charpy V-skårslagprøving skal prøvelegemenes størrelse ikke være mindre enn de største 

størrelsene i tabell 1 som materialet tillater. 

3.6.2.5.  Charpy V-skårslagprøvinger skal utføres i samsvar med framgangsmåten i ASTM A 370-1979, bortsett fra at 

prøvelegemenes størrelse skal være i samsvar med dimensjonene i tabell 10.2. 

3.6.2.6.  Som alternativ til denne framgangsmåten kan det brukes tettet eller halvtettet stål, som det skal gis tilstrekkelige 

spesifikasjoner for. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med ISO 630:1995, endr. 1:2003. 

3.6.2.7.  Prøvelegemene skal tas i lengderetningen fra flate emner, rør eller konstruksjonsdeler til bruk i vernet, før forming 

eller sveising. Prøvelegemer fra rør eller konstruksjonsdeler skal tas fra midten på den siden som har størst 

dimensjoner, og skal ikke omfatte sveiseskjøter. 

Tabell 10.2 

Slagenergi – minstekrav til slagenergi ved Charpy V-skårslagprøving av materialer til vern ved 

prøvingstemperaturer på -20 °C og -30 °C 

Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved 

 -30 °C -20 °C 

mm J J(b) 

10 × 10(a) 11 27,5 

10 × 9 10 25 

10 × 8 9,5 24 

10 × 7,5(a) 9,5 24 

10 × 7 9 22,5 

10 × 6,7 8,5 21 

10 × 6 8 20 

10 × 5(a) 7,5 19 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/961 

 

Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved 

 -30 °C -20 °C 

mm J J(b) 

10 × 4 7 17,5 

10 × 3,5 6 15 

10 × 3 6 15 

10 × 2,5(a) 5,5 14 

(a) Angir foretrukket størrelse. Størrelsen på prøvelegemet skal ikke være mindre enn den største foretrukne størrelse som 

materialet tillater. 

(b) Energikravet ved -20 °C er 2,5 ganger høyere enn verdien fastsatt for -30 °C. Andre faktorer kan påvirke slagenergiens styrke, 

som valseretning, flytegrense, kornorientering og sveising. Disse faktorene skal tas med i betraktning ved utvelgelse og bruk 

av stålet. 

Figur 10.1 

Slagpunkt i forhold til frisone 

 

  

Større konstruksjonsdeler 

Tak 

Slagpunkt Vertikal projeksjon av 
frisonens base 
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Figur 10.2 

Slagpunkter ved fallprøving i forhold til deformasjonsvolum 

 

Figur 10.3 
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volum 

1.  Tyngdepunkt for A-B-C-D 
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3.  Fallprøvingsgjenstand  
4.  Topplan for deformasjons-

volum 

Forklaring 

Tilfelle 2 

Forklaring 
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Figur 10.4 

Prøvingsoppstillinger for vern mot fallende gjenstander som er festet til kjøretøyets understell 

Figur 10.4a 

Med monteringsdeler/festeinnretninger 

 

Figur 10.4b 

Med opphengskomponenter 

 

Forklarende merknader til vedlegg X1 

(1)  Med mindre annet er angitt, skal ordlyden i kravene og nummereringen fastsatt i bokstav C, være identisk med ordlyden og 

nummereringen i det standardiserte OECD-regelverk for offisiell prøving av vern mot fallende gjenstander på jordbruks- 

og skogbrukstraktorer, OECD-regelverk 10, utgave 2015 av juli 2014. 

 _____  
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VEDLEGG XII 

Krav som gjelder passasjerseter 

1. Krav 

1.1. Eventuelle passasjerseter skal oppfylle kravene fastsatt i EN 15694:2009 og kravene i nr. 2.4 i vedlegg XIV. 

1.2. Et kjøretøy utstyrt med sadelsete og styre og med en egenvekt i driftsklar stand på mindre enn 400 kg, førerens masse 

ikke medregnet, og som er konstruert for å transportere en passasjer, skal oppfylle de tekniske kravene til passasjerseter i 

terrengkjøretøyer av typen II EN 15997:2011, som et alternativ til EN 15694:2009. 

 _____  
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VEDLEGG XIII 

Krav som gjelder førerens eksponering for støynivå 

1. Alminnelige krav 

1.1. Målenhet 

Lydnivået LA skal måles i A-veid desibel, uttrykt som dB(A). 

1.2. Grenseverdier for støy 

Lydnivået for føreren i jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul eller belter skal ligge under følgende 

grenseverdier: 

90 dB(A) i henhold til prøvingsmetode 1 i nr. 2, 

eller 

86 dB(A) i henhold til prøvingsmetode 2 i nr. 3. 

1.3. Måleapparat 

Lydnivået ved førerens ører skal måles ved hjelp av en lydnivåmåler som beskrevet i publikasjon nr. 179, 

1. utgave (1965) fra Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon. 

Ved variable måleresultater skal det tas et gjennomsnitt av de høyeste verdiene. 

2. Prøvingsmetode 1 

2.1. Forhold under måling 

Målingene skal foretas under følgende forhold: 

2.1.1. Traktoren skal være ulastet, dvs. uten tilleggsutstyr, men med kjølevæske, smøreolje, full drivstofftank, verktøy og 

fører. Sistnevnte skal ikke ha på seg unormalt tykke klær, skjerf eller lue. Det skal ikke finnes noen gjenstand på 

traktoren som kan tenkes å virke forstyrrende på lydnivået. 

2.1.2. Dekkene skal være pumpet opp til det trykket som er anbefalt av traktorprodusenten; motoren, kraftoverføringen og 

drivakslene skal ha normal driftstemperatur, og eventuelle radiatorgardiner skal være åpne under målingene. 

2.1.3. Tilleggsutstyr som drives av motoren eller på annen måte, som for eksempel vindusviskere, varmluftsvifte eller 

kraftuttak, skal ikke være i drift mens målingen pågår dersom det kan ha innvirkning på lydnivået; deler som 

normalt virker samtidig med motoren, som for eksempel kjøleviften, skal være i drift mens målingen pågår. 

2.1.4. Prøvingsområdet skal ha en åpen og tilstrekkelig rolig beliggenhet; det kan for eksempel bestå av et åpent område 

med en radius på 50 meter, der midtpartiet skal være praktisk talt flatt over en radius på minst 20 meter, eller med en 

flat bane med fast dekke med flatest mulig overflate og så få ujevnheter som mulig. Banen skal være så ren og tørr 

som mulig (dvs. fri for grus, løv, snø osv.). Hellinger og ujevnheter kan godtas bare dersom de variasjonene i 

lydnivået de skaper, ligger innenfor måleutstyrets feilmarginer. 

2.1.5. Banens overflate skal være av en slik art at den ikke forårsaker overdreven dekkstøy. 

2.1.6. Det skal være klarvær og lite eller ingen vind. 

Bakgrunnslydnivået ved førerens ører fra vind eller andre lydkilder skal være minst 10 dB(A) lavere enn traktorens 

lydnivå.  
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2.1.7. Dersom det brukes et kjøretøy til å foreta målingene, skal det taues eller kjøres tilstrekkelig langt fra traktoren til at 

all forstyrrelse unngås. Under måling skal ingen gjenstand som forstyrrer målingene, og ingen reflekterende flater 

befinne seg mindre enn 20 m fra hver side av testbanen og mindre enn 20 m foran eller bak traktoren. Dette kravet 

kan anses som oppfylt dersom variasjonene i lydnivå som forårsakes på denne måten, ligger innenfor feilmarginene; 

ellers skal målingene avbrytes mens forstyrrelsen varer. 

2.1.8. Alle målinger i samme serie skal utføres på samme bane. 

2.1.9. Kjøretøyer i gruppe C med stålbelter skal prøves på et lag fuktig sand som angitt i nr. 5.3.2 i ISO 6395:2008. 

2.2. Målemetode 

2.2.1.  Mikrofonen skal plasseres 250 mm til siden for setets midtplan, og den siden som velges, skal være den siden der 

lydnivået er høyest. 

Mikrofonens membran skal peke forover, og midten av mikrofonen skal være 790 mm over og 150 mm foran setets 

referansepunkt (S) som beskrevet i vedlegg III. Mikrofonen må ikke utsettes for unødige vibrasjoner. 

2.2.2.  Høyeste lydnivå i dB(A) skal bestemmes slik: 

2.2.2.1. På traktorer som har lukket, serieprodusert førerhus, skal alle åpninger (dvs. dører, vinduer osv.) være lukket under 

første måleserie. 

2.2.2.1.1. I annen måleserie skal de være åpne, forutsatt at de ikke fører til trafikkfare når de er åpne; imidlertid skal frontruter 

som kan åpnes, være lukket. 

2.2.2.2. Lyden skal måles ved bruk av lydnivåmåler som innstilles på «slow» ved den belastningen som tilsvarer høyeste lyd 

i det giret som gir en hastighet forover som ligger nærmest 7,5 km/t, eller 5 km/t for stålbelter. 

Spaken for turtallsregulatoren skal ha fullt pådrag. Det startes uten belastning, og deretter skal belastningen økes til 

høyeste lydnivå er nådd. Etter hver gang belastningen økes, må man vente på at lydnivået stabiliserer seg før 

målingen utføres. 

2.2.2.3. Lyden skal måles ved bruk av lydnivåmåler som innstilles på «slow» ved den belastningen som tilsvarer høyeste lyd 

i et annet gir enn det som er nevnt i nr. 2.2.2.2, og der det lydnivået som måles, er minst 1 dB(A) over det som ble 

målt i det giret som er nevnt i nr. 2.2.2.2. 

Spaken for turtallsregulatoren skal ha fullt pådrag. Det startes uten belastning, og deretter skal belastningen økes til 

høyeste lydnivå er nådd. Etter hver gang belastningen økes, må man vente på at lydnivået stabiliserer seg før 

målingen utføres. 

2.2.2.4. Lyden skal måles ved traktorens høyeste konstruksjonshastighet uten last. 

2.3. Prøvingsrapportens innhold 

2.3.1.  For traktorer i gruppe T og traktorer i gruppe C med gummibelter skal prøvingsrapporten omfatte målinger av 

lydnivået utført under følgende forhold: 

2.3.1.1. i det giret som gir en hastighet nærmest 7,5 km/t,  
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2.3.1.2. i et hvilket som helst gir, dersom vilkårene i nr. 2.2.2.3 er oppfylt, 

2.3.1.3. ved høyeste konstruksjonshastighet. 

2.3.2.  For traktorer i gruppe C med stålbelter skal prøvingsrapporten omfatte målinger av lydnivået utført under følgende 

forhold: 

2.3.2.1. i det giret som gir en hastighet nærmest 5 km/t, 

2.3.2.2. når traktoren står stille. 

2.4. Vurderinger 

2.4.1.  For traktorer i gruppe T og traktorer i gruppe C med gummibelter kan målingene som beskrives i nr. 2.2.2.1, 2.2.2.2, 

2.2.2.3 og 2.2.2.4 ikke overskride verdiene fastsatt i nr. 1.2. 

2.4.2.  For traktorer i gruppe C med stålbelter kan målingene som beskrives i nr. 2.3.2.2 ikke overskride verdiene fastsatt i 

nr. 1.2. Målingene som beskrives i nr. 2.3.2.1 og 2.3.2.2 skal inngå prøvingsrapporten. 

3. Prøvingsmetode 2 

3.1. Forhold under måling 

Målingene skal foretas under følgende forhold: 

3.1.1. Traktoren skal være ulastet, dvs. uten tilleggsutstyr, men med kjølevæske, smøreolje, full drivstofftank, verktøy og 

fører. Sistnevnte skal ikke ha på seg unormalt tykke klær, skjerf eller lue. Det skal ikke finnes noen gjenstand på 

traktoren som kan tenkes å virke forstyrrende på lydnivået. 

3.1.2. Dekkene skal være pumpet opp til det trykket som er anbefalt av traktorprodusenten; motoren, kraftoverføringen og 

drivakslene skal ha normal driftstemperatur, og dersom motoren har radiatorgardiner, skal de være fullstendig åpne. 

3.1.3. Tilleggsutstyr som drives av motoren eller på annen måte, som for eksempel vindusviskere, varmluftsvifte eller 

kraftuttak, skal ikke være i drift mens målingen pågår dersom det kan ha innvirkning på lydnivået; deler som 

normalt virker samtidig med motoren, som for eksempel kjøleviften, skal være i drift mens målingen pågår. 

3.1.4. Prøvingsområdet skal ha en åpen og tilstrekkelig rolig beliggenhet; det kan for eksempel bestå av et åpent område 

med en radius på 50 meter, der midtpartiet skal være praktisk talt flatt over en radius på minst 20 meter, eller med en 

flat bane med fast dekke med flatest mulig overflate og så få ujevnheter som mulig. Banen skal være så ren og tørr 

som mulig (dvs. fri for grus, løv, snø osv.). Hellinger og ujevnheter kan godtas bare dersom de variasjonene i 

lydnivået de skaper, ligger innenfor måleutstyrets feilmarginer. 

3.1.5. Banens overflate skal være av en slik art at den ikke forårsaker overdreven dekkstøy. 

3.1.6. Det skal være klarvær og lite eller ingen vind. 

Bakgrunnslydnivået ved førerens ører fra vind eller andre lydkilder skal være minst 10 dB(A) lavere enn traktorens 

lydnivå. 
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3.1.7. Dersom det brukes et kjøretøy til å foreta målingene, skal det taues eller kjøres tilstrekkelig langt fra traktoren til at 

all forstyrrelse unngås. Under måling skal ingen gjenstand som forstyrrer målingene, og ingen reflekterende flater 

befinne seg mindre enn 20 m fra hver side av testbanen og mindre enn 20 m foran eller bak traktoren. Dette kravet 

kan anses som oppfylt dersom variasjonene i lydnivå som forårsakes på denne måten, ligger innenfor feilmarginene; 

ellers skal målingene avbrytes mens forstyrrelsen varer. 

3.1.8. Alle målinger i samme serie skal utføres på samme bane. 

3.1.9. Kjøretøyer i gruppe C med stålbelter skal prøves på et lag fuktig sand som angitt i nr. 5.3.2 i ISO 6395:2008. 

3.2. Målemetode 

3.2.1.  Mikrofonen skal plasseres 250 mm til siden for setets midtplan, og den siden som velges, skal være den siden der 

lydnivået er høyest. 

Mikrofonens membran skal peke forover, og midten av mikrofonen skal være 790 mm over og 150 mm foran setets 

referansepunkt (S) som beskrevet i vedlegg III. Mikrofonen må ikke utsettes for unødige vibrasjoner. 

3.2.2.  Lydnivået skal bestemmes slik: 

3.2.2.1. Traktoren skal kjøre på samme strekning minst tre ganger i samme prøvingshastighet i minst 10 sekunder. 

3.2.2.2. På traktorer som har lukket, serieprodusert førerhus, skal alle åpninger (dvs. dører, vinduer osv.) være lukket under 

første måleserie. 

3.2.2.2.1. I annen måleserie skal de være åpne, forutsatt at de ikke fører til trafikkfare når de er åpne; imidlertid skal frontruter 

som kan åpnes, være lukket. 

3.2.2.3. Lyden skal måles ved motorens høyeste turtall (o/min) ved bruk av lydnivåmåler som innstilles på «slow», dvs. i det 

giret som gir en hastighet nærmest 7,5 km/t ved motorens nominelle turtall. Traktoren skal være ulastet mens 

målingene pågår. 

3.3. Prøvingsrapportens innhold 

For traktorer i gruppe C med stålbelter skal prøvingsrapporten omfatte målinger av lydnivået utført under følgende 

forhold: 

3.3.1. i det giret som gir en hastighet nærmest 5 km/t, 

3.3.2. når traktoren står stille. 

3.4. Vurderinger 

3.4.1.  For traktorer i gruppe T og traktorer i gruppe C med gummibelter kan målingene beskrevet i nr. 3.2.2.3 og 3.2.2.3 

ikke overskride verdiene fastsatt i nr. 1.2. 

3.4.2.  For traktorer i gruppe C med stålbelter kan målingene beskrevet i nr. 3.3.2 ikke overskride verdiene fastsatt i nr. 1.2. 

Målingene beskrevet i nr. 3.3.1 og 3.3.2 skal inngå prøvingsrapporten. 

 _____  
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VEDLEGG XIV 

Krav som gjelder førersete 

LISTE OVER TILLEGG 

Tillegg nr. Tilleggets tittel Side 

1 Bestemmelse av de karakteristiske kurver for fjæringssystemet og belastnings-

innstillingsområdet (nr. 3.5.1) 

239 

2 Prøving på standardveibane 

Tabell over høydetall i forhold til et grunnplan som definerer overflaten for hver 

veibane (nr. 3.5.3.2.1) 

240 

3 Settpunktsignaler til bruk ved prøving i prøvingsbenk av førerseter for traktorer i 

gruppe A (klasse I) (nr. 3.5.3.1.1) 

244 

4a Settpunktsignaler til bruk ved prøving i prøvingsbenk av førerseter for traktorer i 

gruppe A (klasse II) (nr. 3.5.3.1.1) 

249 

4b Settpunktsignaler til bruk ved prøving i prøvingsbenk av førerseter for traktorer i 

gruppe A (klasse III) (nr. 3.5.3.1.1) 

254 

5 Prøvingsbenk (nr. 3.5.3.1); eksempel på konstruksjon (dimensjoner i mm) 260 

6 Filterkarakteristikk for vibrasjonsmåler (nr. 2.5.3.3.5) 261 

7 Krav til montering av førerseter med henblikk på EU-typegodkjenning av traktorer 262 

8 Metode for bestemmelse av setets referansepunkt (S) 263 

1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med: 

1.1. «seteflate» den nesten horisontale delen av setet som gjør at føreren kan sitte. 

1.2. «sidestøtter» seteflatens form eller innretninger som hindrer føreren i å gli sidelengs. 

1.3. «armlener» innretningene på hver side av setet som støtter førerens armer når han sitter. 

1.4. «seteflatens dybde» den horisontale avstanden mellom setets referansepunkt (S) og seteflatens forkant. 

1.5. «seteflatens bredde» den horisontale avstanden mellom seteflatens ytterkanter målt i et plan vinkelrett på setets 

midtplan. 

1.6. «belastningsinnstillingsområde» avstanden mellom de to belastninger som tilsvarer midtposisjonen i fjærings-

systemets kurver for den tyngste og den letteste føreren. 

1.7. «fjæringsvandring» den vertikale avstanden mellom den høyeste posisjonen og posisjonen i et visst øyeblikk for et 

punkt på seteflaten 200 mm foran setets referansepunkt (S) i midtplanet i lengderetningen. 

1.8. «vibrasjon» førersetets vertikale opp- og nedgående bevegelse.  



Nr. 57/970 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

1.9. «vibrasjonsakselerasjon (a)» den annen tidsavledning av vibrasjonens amplitude. 

1.10. «akselerasjonens effektivverdi (aeff)» kvadratroten av akselerasjonens gjennomsnittstid. 

1.11. «veid vibrasjonsakselerasjon (aw)» veid vibrasjonsakselerasjon bestemt ved hjelp av et veiefilter i samsvar med nr. 

3.5.3.3.5.2. 

awS = effektivverdi av veid setevibrasjonsakselerasjon målt ved prøving i prøvingsbenk eller på 

standardveibane, 

awB = effektivverdi av veid vibrasjonsakselerasjon målt ved setefestet ved prøving i prøvingsbenk, 

awB* = referanseverdi for effektivverdi av veid vibrasjonsakselerasjon målt ved setefestet, 

awS* = korrigert effektivverdi av veid setevibrasjonsakselerasjon målt ved prøving i prøvingsbenk, 

awF* = effektivverdi av veid vibrasjonsakselerasjon målt ved setefestet ved prøving på standardveibane, 

1.12. «vibrasjonsforhold» forholdet mellom veid vibrasjonsakselerasjon målt på førersetet og veid vibrasjons-

akselerasjon målt ved setefestet i samsvar med nr. 3.5.3.3.2. 

1.13. «vibrasjonsklasse» en klasse eller gruppe traktorer med samme vibrasjonsegenskaper. 

1.14. «traktor i gruppe A» en traktor med konstruksjonskjennetegn som gjør at den kan klassifiseres i en gitt 

vibrasjonsklasse. 

Disse traktorene har følgende kjennetegn: 

antall aksler: to, med hjul eller gummibelter på minst én aksel 

oppheng: ufjæret bakaksel 

Traktorer i gruppe A skal deles inn i tre klasser: 

Klasse I traktorer med en egenvekt på inntil 3 600 kg 

Klasse II traktorer med en egenvekt på 3 600 — 6 500 kg, 

Klasse III traktorer med en egenvekt på over 6 500 kg, 

1.15. «traktor i gruppe B» en traktor som ikke kan klassifiseres i en vibrasjonsklasse i gruppe A. 

1.16. «seter av samme type» seter uten vesentlige forskjeller; de eneste punktene der forskjeller kan godtas, er som 

følger: 

— dimensjoner, 

— ryggstøttens plassering og helling, 

— seteflatens helling, 

— lengde- og høydeinnstilling av setet. 
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2. Alminnelige krav 

2.1. Førersetet skal være konstruert slik at føreren sitter behagelig når han betjener og manøvrerer traktoren, og slik at 

det gir ham størst mulig beskyttelse med hensyn til helse og sikkerhet. 

2.2. Setet skal kunne justeres i lengde- og høyderetning uten bruk av verktøy. 

2.3. Setet skal være konstruert slik at støt og vibrasjoner begrenses. Det må derfor ha god fjæring, god vibrasjons-

absorpsjon og gi tilstrekkelig støtte i ryggen og i sidene. 

Sidestøtten anses for å være tilstrekkelig dersom setet er konstruert slik at føreren ikke sklir sidelengs. 

2.3.1.  Setet skal kunne tilpasses personer av ulik vekt. Justeringer som er nødvendig for å oppfylle dette krav, skal kunne 

utføres uten bruk av verktøy. 

2.4. Seteflaten, ryggstøtten, sidestøttene og eventuelt avtakbare, sammenleggbare eller faste armlener, skal være 

polstret, og trekket må kunne vaskes. 

2.5. Setereferansepunktet (S) skal beregnes som angitt i tillegg 8.  

2.6. Med mindre annet er fastsatt, skal målene og toleransene oppfylle følgende krav:  

2.6.1. Målene skal oppgis i hele enheter, om nødvendig avrundet til nærmeste heltallsverdi. 

2.6.2. Måleinstrumentene som benyttes, skal gjøre det mulig å avrunde den målte verdien til nærmeste heltallsverdi, og 

måleverdiene som oppnås, skal ligge innenfor følgende toleransegrenser: 

— ved lengdemålinger: ± 0,5 %, 

— ved vinkelmålinger: ± 1°, 

— ved bestemmelse av traktorens masse: ± 20 kg, 

— ved måling av dekktrykk: ± 0,1 bar, 

2.6.3. For alle data som angår dimensjoner, gjelder en toleranse på ± 5 %. 

2.7. Alle følgende prøver skal utføres på samme sete, i den rekkefølge som er oppgitt nedenfor: 

2.7.1. bestemmelse av fjæringsegenskaper og innstillingsområde i forhold til førerens masse, 

2.7.2. bestemmelse av sidestabilitet, 

2.7.3. bestemmelse av vertikale vibrasjonsegenskaper, 

2.7.4. bestemmelse av dempeegenskaper i resonansområdet.  
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2.8. Dersom setet er laget slik at det kan dreie om en vertikal akse, skal prøvingene utføres med setet rettet forover og 

låst i en stilling parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen. 

2.9. Setet som prøvingene ovenfor utføres på, skal ha de samme kjennetegn med hensyn til konstruksjon og utstyr som 

setene i serieproduksjon. 

2.10. Før prøvingene utføres, skal setet være innkjørt av produsenten. 

2.11. En prøvingsrapport som bekrefter at setet har bestått alle angitte prøvinger uten å ta skade, og som inneholder 

nærmere opplysninger om setets vibrasjonsegenskaper, skal utferdiges av prøvingslaboratoriet. 

2.12. Seter som er prøvd for traktorer av klasse I, kan bare benyttes til traktorer av denne klassen, mens seter som er 

prøvd for traktorer av klasse II, kan benyttes til traktorer av både klasse I og II, og seter som er prøvd for traktorer 

av klasse III, kan benyttes til traktorer av både klasse II og III. 

2.13. Et kjøretøy utstyrt med sadelsete og styre anses å oppfylle kravene i nr. 2.2-2.7 når sadelsetet gjør det mulig for 

føreren å justere sin stilling på setet slik at han effektivt kan betjene betjeningsinnretningene, og når kjøretøyet 

består vibrasjonsprøvingen på standardveibane som definert i nr. 3.5.3. 

2.14. Som et alternativ til bestemmelsene i nr. 3.5 for kjøretøyer i gruppe C med stålbelter kan vibrasjonene som 

overføres til føreren, måles i henhold til spesifikasjonene i nr. 5.3.2 i ISO 6395:2008 når det ulastede kjøretøyet 

kjører over et lag fuktig sand med en konstant hastighet på 5 km/t (± 0,5 km/t) og med motoren ved nominelt 

turtall. Målingen skal gjøres i samsvar med spesifikasjonene i nr. 3.5.3.3. 

3. Særlige krav 

3.1. Seteflatens dimensjoner 

3.1.1.  Seteflatens dybde, målt parallelt med og 150 mm fra setets midtplan i lengderetningen, skal være 400 ±50 mm (se 

figur 1). 

3.1.2.  Seteflatens bredde, målt i rett vinkel fra setets midtplan 150 mm foran setets referansepunktet (S) og ikke mer enn 

80 mm over dette punktet, skal være minst 450 mm (se figur 1). 

3.1.3.  Seteflatens dybde og bredde for seter beregnet på traktorer med et bakre hjulspor på 1 150 mm eller mindre, kan, 

dersom traktorens konstruksjon gjør det umulig å overholde kravene i nr. 3.1.1 og 3.1.2, reduseres til 300 mm for 

dybden og 400 mm for bredden. 

3.2. Ryggstøttens plassering og helling 

3.2.1.  Ryggstøttens øvre kant skal være minst 260 mm over setets referansepunkt (S) (se figur 1). 

3.2.2.  Ryggstøtten skal ha en helling på 10 ± 5° (se figur 1). 

3.3. Seteflatens helling 

3.3.1.  Hellingen bakover (se vinkel α i figur 1) for puten med belastning skal være 3-12° i forhold til horisontalplanet, 

målt med en belastningsinnretning i samsvar med tillegg 8. 

3.4. Setejustering (se figur 1) 

3.4.1.  Setet skal kunne justeres i lengderetningen over en avstand på minst: 
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— 150 mm for traktorer med en sporvidde for bakhjulene på over 1 150 mm, 

— 60 mm for traktorer med en sporvidde for bakhjulene på 1 150 mm eller mindre. 

3.4.2.  Setet skal kunne justeres i høyden over en avstand på minst: 

— 60 mm for traktorer med en sporvidde for bakhjulene på over 1 150 mm, 

— 30 mm for traktorer med en sporvidde for bakhjulene på 1 150 mm eller mindre. 

3.4.3.  Som et alternativ til kravene i nr. 3.4.1 og 3.4.2 skal kjøretøyer som ikke er utstyrt med et justerbart sete være 

utstyrt med en rattstamme og pedal(er) som kan justeres i lengderetningen og i høyden over de minsteavstander 

som angis i nr. 3.4.1-3.4.2. 

Figur 1 

Særlige krav til førersetet 

 

  

minste innstillingsmål ± 30 (± 15) 

Største høyde for 

måling av bredde 

minste innstillingsmål ± 75 (± 30) 

(dimensjoner i millimeter) 
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3.5. Prøving av sete 

3.5.1.  Bestemmelse av fjæringssystemets egenskaper og innstillingsområde etter førerens masse. 

3.5.1.1.  Fjæringssystemets egenskaper bestemmes ved en statisk prøving. Innstillingsområdet etter førerens masse skal 

beregnes ut fra fjæringsegenskapene. Disse beregningene er ikke nødvendige for seter som ikke kan justeres 

manuelt etter førerens masse. 

3.5.1.2.  Setet monteres i en prøvingsbenk eller på en traktor og belastes enten direkte eller med en særlig innretning; 

belastningen skal ikke variere med mer enn 5 N fra nominell last. Målefeilen for fjæringsvandringen skal ikke 

være mer enn ±1 mm. Belastningen skal påføres i samsvar med framgangsmåten fastsatt i tillegg 8. 

3.5.1.3.  En sammenhengende karakteristisk kurve for fjæringssystemets vandring skal trekkes opp fra null belastning til 

største belastning, og tilbake til null belastning. Belastningsintervallene som benyttes til å måle fjærings-

vandringen, skal ikke overskride 100 N; minst åtte målepunkter skal trekkes opp med omtrent like mellomrom i 

fjæringsvandringen. Punktet som brukes som største belastning, skal enten være den grense der det ikke lenger kan 

måles noen fjæringsvandring, eller en belastning på 1500 N. Etter at belastningen er påført eller fjernet, skal 

fjæringsvandringen måles 200 mm foran setereferansepunktet (S) i seteflatens midtplan i lengderetningen. Etter at 

belastningen er påført eller fjernet, skal setet tilbake i hvilestilling. 

3.5.1.4.  For seter med massejusteringsskala er de karakteristiske kurver som representerer fjæringssystemets vandring, 

trukket opp til førere med en masse på 50 kg og 120 kg. For seter uten massejusteringsskala men med stoppinn-

retninger for justeringen skal målingene utføres ved laveste og høyeste masse. For seter uten massejusteringsskala 

og uten stoppinnretninger skal setet justeres slik at 

3.5.1.4.1. når innstillingen er satt til laveste masse, går setet tilbake til fjæringsvandringens øvre grense når belastningen 

fjernes, og 

3.5.1.4.2. når innstillingen er satt til største masse, trykker belastningen på 1500 N setet ned til fjæringsvandringens nedre 

grense. 

3.5.1.5.  Fjæringssystemets midtposisjon er den posisjon setet inntar når fjæringssystemet er halvveis i sin vandring. 

3.5.1.6.  Siden fjæringssystemets karakteristiske kurver vanligvis er hysteresesløyfer, bestemmes belastningen ved å trekke 

en midtlinje gjennom sløyfen (se definisjon i nr. 1.6 og bokstav A og B i tillegg 1). 

3.5.1.7.  For å bestemme grensene for innstillingsområdet som en funksjon av førerens masse skal de vertikale kreftene 

beregnet i samsvar med nr. 3.5.1.6 for punktene A og B (se tillegg 1) multipliseres med skalafaktoren 0,13 kg/N. 

3.5.2.  Bestemmelse av sidestabilitet 

3.5.2.1.  Setet skal innstilles til den øvre grensen for vektinnstillingen og monteres på prøvingsbenken eller traktoren på en 

slik måte at dets bunnplate hviler på en fast plate (prøvingsbenken) som ikke er mindre enn seteplaten. 

3.5.2.2.  En prøvebelastning på 1000 N påføres seteflaten eller seteputen. Påføringspunktet skal ligge 200 mm foran setets 

referansepunkt (S) og alternativt på de to sidene 150 mm fra setets symmetriplan.  
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3.5.2.3.  Under påføringen av belastningen skal variasjonen i seteflatens sidehellingsvinkel måles med setet i ytterste 

horisontale og vertikale posisjon. Det skal ikke tas hensyn til varig deformasjon nær belastningens påføringspunkt. 

3.5.3.  Bestemmelse av vertikale vibrasjonsegenskaper 

Setevibrasjonen bestemmes ved prøvinger i en prøvingsbenk og/eller på en standardveibane, avhengig av om setet 

er beregnet på en traktor i en eller flere klasser i gruppe A eller gruppe B. 

3.5.3.1. Prøving i prøvingsbenken 

3.5.3.1.1.  Prøvingsbenken skal simulere de vertikale vibrasjonene i setets festepunkt til traktoren. Vibrasjonene frambringes 

med en elektrohydraulisk innretning. Innstillingsverdiene som skal benyttes, er enten de som er angitt i tillegg 3, 

4a og 4b for den aktuelle traktorklassen eller de dobbeltintegrerte akselerasjonssignalene målt ved setefestet på en 

traktor i gruppe B som kjører med en hastighet på 12 ±0,5 km/t på en standardveibane som definert i nr. 2.5.3.2.1. 

For å frambringe vibrasjonene skal en uavbrutt dobbeltkjøring av innstillingsverdiene benyttes. 

Overgangen mellom slutten av akselerasjonssignalene som er registrert på standardveibanen i første kjøring, til 

innledningen av den andre kjøringen må være myk og fri for rykk og støt. Målingene skal ikke utføres under den 

første kjøringen av innstillingsverdiene eller av akselerasjonssignalene. Flere verdier enn de 700 som er fastsatt i 

tillegg 3 og 4a og 4b kan brukes dersom disse verdiene for eksempel ble beregnet med for eksempel en kubisk 

splinefunksjon fra de opprinnelige 700 verdiene 

3.5.3.1.2.  I tillegg til en festeinnretning for prøvingssetet skal plattformen ha et ratt og en fotstøtte. Oppstillingen skal 

oppfylle kravene i tillegg 5. 

3.5.3.1.3.  Prøvingsbenken skal ha en høy grad av bøye- og vridningsstivhet, og lagre og styreskinner skal ikke ha mer enn en 

teknisk nødvendig klaring. Dersom plattformen bæres av en svingarm, skal dimensjonen R være minst 2 000 mm 

(se tillegg 5). Størrelsen på vibrasjonsforholdet ved frekvenser mellom 0,5 og 5,0 Hz skal ligge innenfor intervallet 

1,00 ± 0,05, målt i intervaller på høyst 0,5 Hz. Faseforskyvningen skal ikke variere mer enn 20° innenfor samme 

frekvensområde. 

3.5.3.2. Prøving på en standardveibane 

3.5.3.2.1.  Veibanen skal bestå av to parallelle baner med en avstand som tilsvarer traktorens sporvidde. Begge banene skal 

være av et fast materiale, som tre eller betong, og bestå av blokker i en grunnstruktur eller som en kontinuerlig 

glatt overflate. Lengdeprofilen for hver bane defineres av høydetallene i forhold til en grunnlinje; disse 

høydetallene er vist i tabellene i tillegg 2. For veibanen defineres høyden i intervaller på 16 cm langs hver bane. 

Veibanen skal ligge godt på bakken, og avstanden mellom banene skal avvike bare i liten grad over hele lengden; 

traktorhjulene skal hele tiden ha godt grep. Dersom banene består av blokker, skal disse være mellom 6 og 8 cm 

tykke, med 16 cm mellom blokkenes midtpunkt. Lengden på standardveibanen skal være 100 m. 

Målingene skal begynne så snart aksen på traktorens bakaksel er vinkelrett på punkt D = 0 på veibanen, og 

avsluttes så snart aksen på traktorens foraksel er vinkelrett på punkt D = 100 på veibanen (se tabell i tillegg 2). 

3.5.3.2.2.  Målingene skal foretas ved en hastighet på 12 ± 0,5 km/t. 

Den foreskrevne farten skal kunne opprettholdes uten bruk av bremser. Vibrasjonene skal måles på setet og ved 

setets festepunkt til traktoren, med en lett og en tung fører.  

Farten på 12 km/t skal nås etter at en innkjøringsbane er gjennomkjørt. Innkjøringsbanens overflate skal være flat 

og skal tilsluttes standardveibanen uten nivåendring.  
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3.5.3.2.3.  Setet skal innstilles etter førerens masse i samsvar med produsentens instruksjoner.  

3.5.3.2.4.  Traktoren skal være utstyrt med velteramme og/eller veltehytte dersom den ikke er av en type der slikt utstyr ikke 

kreves. Den skal ikke ha noe tilleggsutstyr. Dessuten skal det ikke være noen ballast på hjulene eller rammen, og 

dekkene skal ikke inneholde væske. 

3.5.3.2.5.  Dekkene som benyttes under prøvingen, skal ha de standarddimensjoner og det antall lag produsenten har angitt i 

sine anvisninger. Mønsterdybden skal ikke være mindre enn 65 % av et nytt mønsters dybde.  

3.5.3.2.6.  Dekkenes sider skal ikke være skadet. Dekktrykket skal svare til det aritmetiske gjennomsnitt av de referansetrykk 

dekkprodusenten har anbefalt. Hjulsporet skal svare til det som benyttes under normale driftsforhold for den 

traktormodellen setet er montert på.  

3.5.3.2.7.  Målingene ved setefestet og på selve setet skal utføres under samme gjennomkjøring. 

Til måling og registrering av vibrasjonene skal det benyttes et akselerometer, en målingsforsterker og en 

magnetisk båndopptaker eller en vibrasjonsmåler med direkteavlesning. Spesifikasjonene for disse apparatene er 

fastsatt i nr. 3.5.3.3.2-3.5.3.3.6. 

3.5.3.3. Spesifikasjoner for prøvinger på veibane og i prøvingsbenk  

3.5.3.3.1.  Førerens masse 

Prøvingene skal gjennomføres med to førere: en med en samlet masse på 59 ± 1 kg, der ikke mer enn 5 kg kan 

bæres i et vektbelte rundt livet; den andre skal ha en vekt på 98 ± 5 kg, med høyst 8 kg i vektbeltet. 

3.5.3.3.2.  Akselerometerets plassering 

Når vibrasjonene som overføres til føreren skal måles, festes et akselerometer til en flat plate med en diameter på 

250 ±50 mm; platens midtre del skal være stiv i en diameter på 75 mm og ha en stiv innretning som beskytter 

akselerometeret. Denne platen skal plasseres midt på seteflaten mellom setet og føreren og ha en sklisikker 

overflate.  

Når vibrasjonene på setefestet skal måles, festes et akselerometer i et punkt ikke mer enn 100 mm fra traktorens 

midtplan i lengderetningen og ikke utenfor seteflatens vertikale projeksjon. 

3.5.3.3.3.  Måling av vibrasjonsakselerasjon 

Akselerometeret og det tilkoplede forsterker- og overføringsutstyret skal reagere på svingninger med en 

effektivverdi på 0,05 m/s2 og skal kunne måle vibrasjoner med en effektivverdi på 5 m/s2 og en amplitudefaktor 

(forholdet mellom toppverdi og effektivverdi) på 3 uten forvrengning og med en feilmargin på høyst ±2,5 % i 

frekvensbåndet 1-80 Hz. 

3.5.3.3.4.  Magnetisk båndopptaker 

Dersom en båndopptaker benyttes, skal den ha en største gjengivelsesfeil på ± 3,5 % i frekvensbåndet 1-80 Hz, 

inkludert endringer i båndhastighet ved avspilling for analyseformål.  

3.5.3.3.5.  Vibrasjonsmåler 

3.5.3.3.5.1.  Vibrasjoner på mer enn 10 Hz skal ikke tas hensyn til. Før måleinstrumentet kan det derfor koples til et 

lavpassfilter med en grensefrekvens på ca. 10 Hz og en demping på 12 dB per oktav. 

3.5.3.3.5.2.  Måleinstrumentet skal ha et elektronisk vektfilter mellom sensoren og integratoren. Filteret skal være i samsvar 

med kurven vist i tillegg 6, og feilmarginen skal være ± 0,5 dB i frekvensbåndet 2-4 Hz, og ± 2 dB for de andre 

frekvensene. 
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3.5.3.3.5.3.  Den elektroniske måleinnretningen skal kunne vise enten: 

— integralet (I) av kvadratet av den veide vibrasjonsakselerasjonen (aw) i prøvingstiden (T) I = (∫O

T
) (aw)2 dt 

— eller kvadratroten av dette integralet 

— eller direkte effektivverdien av den veide vibrasjonsakselerasjonen (aweff) aweff = √I T⁄2
=  (√I

2
√T
2⁄ ) 

Feilmarginen i hele systemet ved måling av akselerasjonens effektivverdi skal ikke overstige ± 5 % av den målte 

verdien. 

3.5.3.3.6.  Kalibrering 

Alle instrumenter skal kalibreres med jevne mellomrom. 

3.5.3.3.7.  Evaluering av vibrasjonsprøvinger 

3.5.3.3.7.1.  Ved hver prøving skal den veide vibrasjonsakselerasjonen for hele prøvingstiden bestemmes ved hjelp av 

vibrasjonsmåleren angitt i nr. 3.5.3.3.5. 

3.5.3.3.7.2.  Prøvingsrapporten skal angi det aritmetiske gjennomsnittet for effektivverdiene av veid setevibrasjonsakselerasjon 

(awS) både for den lette og den tunge føreren. Prøvingsrapporten skal også angi forholdet mellom det aritmetiske 

gjennomsnittet av effektivverdiene av den veide vibrasjonsakselerasjonen målt på setet (awS) og det aritmetiske 

gjennomsnittet av effektivverdiene av den veide vibrasjonsakselerasjonen målt ved setefestet (awB). Forholdet skal 

oppgis med en nøyaktighet på 2 desimaler. 

3.5.3.3.7.3.  Omgivelsestemperaturen under vibrasjonsprøvingen skal måles og framgå av rapporten. 

3.5.4.  Vibrasjonsprøving av traktorseter avhengig av bruksområde 

3.5.4.1.  Et sete som skal brukes i en eller flere traktorklasser i gruppe A, skal prøves på en vibrasjonsprøvingsbenk med 

passende settpunktsignaler. 

3.5.4.2.  Et sete som skal brukes i en traktortype i gruppe B, skal prøves på en standard veibane med en traktor av denne 

typen. En simuleringsprøving kan imidlertid utføres med et settpunktsignal tilsvarende den akselerasjonskurven 

som ble bestemt under prøvingen på standardveibanen for den traktortypen setet er beregnet på.  

3.5.4.3.  Et sete som er beregnet på bare en bestemt traktortype i gruppe A, kan også prøves i samsvar med kravene i 

nr. 3.5.4.2. I dette tilfellet skal typegodkjenning av komponenter gis bare for den traktortypen setet er beregnet på.  

3.5.5.  Framgangsmåte for å bestemme den veide vibrasjonsakselerasjonen på seter beregnet på traktorer i gruppe A  

3.5.5.1.  Prøvingen på vibrasjonsprøvingsbenken skal utføres i samsvar med nr. 3.5.3.1, og den faktiske verdien awB ved 

setefestet under målingen skal bestemmes. For avvik i forhold til referanseverdien på: 

a*wB = 2,05 m/s2 for traktorer i gruppe A, klasse I 

a*wB = 1,5 m/s2 for traktorer i gruppe A, klasse II 

a*wB = 1,3 m/s2 for traktorer i gruppe A, klasse III 
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Akselerasjonen awS målt på førersetet skal korrigeres i samsvar med følgende ligning: (awS*) = (awS) (a(wB*) / 

(awB)) 

3.5.5.2.  For hver av de to førerne nevnt i nr. 3.5.3.3.1 skal den veide vibrasjonsakselerasjonen måles på setet i 28 sekunder 

for klasse I og III og i 31 sekunder for klasse II. Målingen skal begynne ved settpunktsignalet tilsvarende t = 0 

sekunder og avsluttes ved settpunktsignalet tilsvarende t = 28 eller 31 sekunder (se tabell i tillegg 3, 4a og 4b). 

Minst to prøvingskjøringer må utføres. De målte verdiene skal ikke avvike fra den aritmetiske gjennomsnitts-

verdien med mer enn ± 5 %. Hver fullstendige settpunktsekvens må gjentas i 28 eller 31 ± 0,5 sekunder. 

3.5.6.  Framgangsmåte for å bestemme den veide vibrasjonsakselerasjonen på seter beregnet på traktorer i gruppe B 

3.5.6.1.  I samsvar med kravene i nr. 3.5.4.2 kan vibrasjonsprøvinger for setet ikke anvendes på en klasse av traktorer, men 

bare på den eller de traktortyper som setet er beregnet på. 

3.5.6.2.  Prøvingen på standardveibane må utføres i samsvar med kravene i nr. 3.5.3.2 og 3.5.3.3. Vibrasjonsakselerasjonen 

målt på førersetet (awS) behøver ikke å korrigeres. Minst to prøvingskjøringer må utføres på standardveibanen. De 

målte verdiene skal ikke avvike fra den aritmetiske gjennomsnittsverdien med mer enn ± 10 %. 

3.5.6.3.  Dersom prøvingen skjer på en prøvingsbenk, skal denne utføres sammen med en prøving på standardveibane i 

samsvar med kravene i nr. 3.5.3.1 og 3.5.3.3. 

3.5.6.4.  Vibrasjonsprøvingsbenken skal innstilles slik at effektivverdien av den veide vibrasjonsakselerasjonen målt ved 

setefestet (awB) avviker med mindre enn ± 5 % fra effektivverdien av den veide vibrasjonsakselerasjonen ved 

setefestet registrert på standardveibane (a*wF). 

Ved eventuelle avvik fra verdien (awF*) målt ved setefestet under prøvingskjøringen må den veide 

vibrasjonsakselerasjonen målt på førersetet under prøvingen på prøvingsbenken korrigeres som følger: (awS
∗ ) =

(awS)((awF
∗ ) (awB)⁄ ) 

Hver prøving på prøvingsbenk må utføres to ganger. De målte verdiene skal ikke avvike fra den aritmetiske 

gjennomsnittsverdien med mer enn ± 5 %. 

3.5.7.  Prøving for å bestemme dempeegenskapene i resonansområdet 

3.5.7.1.  Denne prøvingen utføres på prøvingsbenken som angitt i nr. 3.5.3.1. Det skal imidlertid tas hensyn til følgende: 

3.5.7.2.  I stedet for innstillingsverdiene angitt i nr. 3.5.3.1.1 annet ledd (se tillegg 3, 4a og 4b), frambringes 

sinusvibrasjoner med ± 15 mm amplitude med en frekvens på 0,5–2 Hz. Frekvensområdet skal gjennomkjøres 

med en konstant frekvensendring i minst 60 sekunder eller i intervaller på høyst 0,05 Hz med stigende frekvens og 

på tilsvarende måte med synkende frekvens. Under denne målingen kan signalene ut fra akselerasjonsmålerne 

filtreres gjennom et båndpassfilter med grensefrekvenser på 0,5 og 2,0 Hz. 

3.5.7.3.  Setet belastes ved første prøving med en ballast på 40 kg og ved andre prøving med en ballast på 80 kg; ballasten 

påføres innretningen i samsvar med figur 1 i tillegg 8 med samme virkningslinje for kraften som ved bestemmelse 

av setets referansepunkt (S).  
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3.5.7.4.  Forholdet mellom effektivverdien av vibrasjonsakselerasjonen på seteflaten awS og ved setefestet awB: V =

(awS) (awB)⁄  

skal bestemmes i frekvensområdet 0,5-2,0 Hz i intervaller på høyst 0,05 Hz. 

3.5.7.5.  Det målte forholdet skal oppgis med en nøyaktighet på to desimaler. 

 _____  
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Tillegg 1 

Bestemmelse av de karakteristiske kurver for fjæringssystemet og belastningsinnstillingsområdet (nr. 3.5.1)  

 

 

Fjæringsvandring 

Høyeste posisjon 

Midtstilling 

Laveste posisjon 

Innstillingsområde 

V
er

ti
k

al
 k

ra
ft
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Tillegg 2 

Prøving på standardveibane 

Tabell over høydetall i forhold til et grunnplan som definerer overflaten for hver veibane (nr. 3.5.3.2.1) 

D = avstand fra begynnelsen av standardveibanen (i meter) 

L = høydetall for venstre prøvingsbane (mm) 

R = høydetall for høyre prøvingsbane (mm) 

D L R 

0 115 140 

0·16 110 125 

0·32 110 140 

0·48 115 135 

0·64 120 135 

0·80 120 125 

0·96 125 135 

1·12 120 125 

1·28 120 115 

1·44 115 110 

1·60 110 100 

1·76 110 110 

1·92 110 110 

2·08 115 115 

2·24 110 110 

2·40 100 110 

2·56 100 100 

2·72 95 110 

2·88 95 95 

3·04 90 95 

3·20 90 100 

3·36 85 100 

3·52 90 100 

3·68 90 115 

3·84 95 110 

4·00 90 110 

4·16 90 95 

4·32 95 100 

D L R 

4·48 100 100 

4·64 100 90 

4·90 90 90 

4·96 90 90 

5·12 95 90 

5·28 95 70 

5·44 95 65 

5·60 90 50 

5·76 95 50 

5·92 85 50 

6·08 85 55 

6·24 75 55 

6·40 75 55 

6·56 70 65 

6·72 75 75 

6·88 65 75 

7·04 65 85 

7·20 65 90 

7·36 75 95 

7·52 75 100 

7·68 95 95 

7·84 115 110 

8·00 115 100 

8·16 125 110 

8·32 110 100 

8·48 110 100 

8·64 110 95 

8·80 110 95 

8·96 110 95 

D L R 

9·12 110 100 

9·28 125 90 

9·44 120 100 

9·60 135 95 

9·76 120 95 

9·92 120 95 

10·08 120 95 

10·24 115 85 

10·40 115 90 

10·56 115 85 

10·72 115 90 

10·88 120 90 

11·04 110 75 

11·20 110 75 

11·36 100 85 

11·52 110 85 

11·68 95 90 

11·84 95 90 

12·00 95 85 

12·16 100 95 

12·32 100 90 

12·48 95 85 

12·64 95 85 

12·80 95 90 

12·96 85 90 

13·12 85 85 

13·28 75 90 

13·44 75 95 

13·60 75 90 

D L R 

13·76 70 75 

13·92 70 90 

14·08 70 100 

14·24 70 110 

14·40 65 95 

14·56 65 100 

14·72 65 90 

14·88 65 90 

15·04 65 85 

15·20 55 85 

15·36 65 85 

15·52 65 85 

15·68 55 75 

15·84 55 85 

16·00 65 75 

16·16 55 85 

16·32 50 75 

16·48 55 75 

16·64 65 75 

16·80 65 75 

16·96 65 85 

17·12 65 70 

17·28 65 65 

17·44 65 75 

17·60 65 75 

17·76 50 75 

17·92 55 85 

18·08 55 85 

18·24 65 85 

D L R 

18·40 70 75 

18·56 75 75 

18·72 95 75 

18·88 90 75 

19·04 90 70 

19·20 95 70 

19·36 85 70 

19·52 85 75 

19·68 75 85 

19·84 85 85 

20·00 75 90 

20·16 85 85 

20·32 75 70 

20·48 70 75 

20·64 65 75 

20·80 70 75 

20·96 65 75 

21·12 70 75 

21·28 70 85 

21·44 70 85 

21·60 70 90 

21·76 75 95 

21·92 75 95 

22·08 75 90 

22·24 85 90 

22·40 85 95 

22·58 90 85 

22·72 90 85 

22·88 95 85 
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D L R 

23·04 95 85 

23·20 100 85 

23·36 100 75 

23·52 110 85 

23·68 110 85 

23·84 110 85 

24·00 100 75 

24·16 100 75 

24·32 95 70 

24·48 100 70 

24·64 100 70 

24·80 115 75 

24·96 110 75 

25·12 110 85 

25·28 100 75 

25·44 110 95 

25·60 100 95 

25·76 115 100 

25·92 115 100 

26·08 110 95 

26·24 115 95 

26·40 110 95 

26·56 100 95 

26·72 100 95 

26·88 100 100 

27·04 100 95 

27·20 100 95 

27·36 110 90 

27·52 115 90 

27·68 115 85 

27·84 110 90 

28·00 110 85 

28·16 110 85 

28·32 100 85 

28·48 100 90 

28·64 90 85 

28·80 90 75 

D L R 

28·96 75 90 

29·12 75 75 

29·28 75 75 

29·44 70 75 

29·60 75 75 

29·76 75 85 

29·92 85 75 

30·08 75 75 

30·24 85 75 

30·40 75 75 

30·56 70 75 

30·72 75 75 

30·88 85 75 

31·04 90 75 

31·20 90 85 

31·36 100 75 

31·52 100 75 

31·68 120 85 

31·84 115 75 

32·00 120 85 

32·16 120 85 

32·32 135 90 

32·48 145 95 

32·64 160 95 

32·80 165 90 

32·96 155 90 

33·12 145 90 

33·28 140 95 

33·44 140 85 

33·60 140 85 

33·76 125 75 

33·92 125 75 

34·08 115 85 

34·24 120 75 

34·40 125 75 

34·56 115 85 

34·72 115 75 

D L R 

34·88 115 90 

35·04 115 100 

35·20 120 100 

35·36 120 100 

35·52 135 95 

35·68 135 95 

35·84 135 95 

36·00 135 90 

36·16 120 75 

36·32 115 75 

36·48 110 70 

36·64 100 65 

36·80 110 55 

36·96 115 55 

37·12 100 50 

37·28 115 50 

37·44 110 50 

37·60 100 65 

37·76 90 55 

37·92 95 55 

38·08 90 35 

38·24 90 35 

38·40 110 35 

38·56 100 35 

38·72 115 35 

38·88 100 35 

39·04 100 35 

39·20 110 30 

39·36 110 45 

39·52 110 50 

39·68 100 55 

39·84 110 50 

40·00 90 55 

40·16 85 55 

40·32 90 65 

40·48 90 65 

40·64 90 70 

D L R 

40·80 95 75 

40·96 95 75 

41·12 95 75 

41·28 90 90 

41·44 90 95 

41·60 85 95 

41·76 85 100 

41·92 90 100 

42·08 90 95 

42·24 85 100 

42·40 85 110 

42·56 95 110 

42·72 95 115 

42·88 95 115 

43·04 100 100 

43·20 100 95 

43·36 100 95 

43·52 100 90 

43·68 110 95 

43·84 100 100 

44·00 110 90 

44·16 100 85 

44·32 110 90 

44·48 110 85 

44·64 100 85 

44·80 100 90 

44·96 95 90 

45·12 90 95 

45·28 90 100 

45·44 95 100 

45·60 90 90 

45·76 85 90 

45·92 75 90 

46·08 85 90 

46·24 75 90 

46·40 75 90 

46·54 75 90 

D L R 

46·72 85 90 

46·88 85 85 

47·04 90 85 

47·20 75 85 

47·36 65 75 

47·52 70 70 

47·68 70 75 

47·84 70 75 

48·00 75 85 

48·16 90 95 

48·32 95 95 

48·48 100 120 

48·64 110 100 

48·30 115 100 

48·96 115 115 

49·12 120 115 

49·28 120 110 

49·44 115 95 

49·60 115 90 

49·76 115 90 

49·92 110 95 

50·08 110 100 

50·24 100 110 

50·40 100 120 

50·56 95 120 

50·72 95 115 

50·88 95 120 

51·04 95 120 

51·20 90 135 

51·36 95 125 

51·52 95 120 

51·68 100 120 

51·84 100 120 

52·00 100 120 

52·16 100 125 

52·32 110 125 

52·48 110 125 
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D L R 

52·64 100 125 

52·80 100 120 

52·96 100 120 

53·12 110 115 

53·28 100 110 

53·44 110 110 

53·60 95 110 

53·76 95 110 

53·92 100 110 

54·08 95 100 

54·24 100 100 

54·40 100 100 

54·56 100 100 

54·72 95 100 

54·88 100 100 

55·04 100 115 

55·20 110 115 

55·36 100 110 

55·52 110 100 

55·68 100 110 

55·84 100 110 

56·00 100 110 

56·16 95 115 

56·32 90 110 

56·48 95 110 

56·64 95 110 

56·80 90 100 

56·96 100 100 

57·12 100 95 

57·28 95 100 

57·44 100 100 

57·60 95 115 

57·76 85 110 

57·92 90 115 

58·08 90 110 

58·24 90 100 

58·40 85 95 

D L R 

58·56 90 95 

58·72 85 90 

58·88 90 90 

59·04 90 95 

59·20 90 115 

59·36 90 115 

59·52 90 115 

59·68 85 110 

59·84 75 110 

60·00 90 115 

60·16 90 120 

60·32 90 120 

60·48 90 120 

60·64 95 120 

60·80 95 120 

60·96 90 120 

61·12 90 115 

61·28 95 110 

61·44 95 110 

61·60 100 100 

61·76 110 100 

61·92 100 100 

62·08 100 100 

62·24 95 100 

62·40 95 100 

62·56 95 100 

62·72 90 100 

62·88 90 100 

63·04 90 100 

63·20 90 90 

63·36 90 90 

63·52 85 90 

63·68 85 90 

63·84 75 85 

64·00 75 85 

64·16 75 75 

64·32 75 75 

D L R 

64·48 70 75 

64·64 70 70 

64·80 70 55 

64·96 70 45 

65·12 65 55 

65·28 65 55 

65·44 65 65 

65·60 55 70 

65·76 55 75 

65·92 55 75 

66·08 55 75 

66·24 55 85 

66·46 55 85 

66·56 65 90 

66·72 70 90 

66·88 70 110 

67·04 65 100 

67·20 55 100 

67·36 65 100 

67·52 50 100 

67·68 50 85 

67·84 50 90 

68·00 50 100 

68·16 55 100 

68·32 55 95 

68·48 65 90 

68·64 50 85 

68·80 50 70 

68·96 50 70 

69·12 50 65 

69·28 50 55 

69·44 45 50 

69·60 35 50 

69·76 35 55 

69·92 35 65 

70·08 35 65 

D L R 

70·24 35 65 

70·40 35 55 

70·58 45 55 

70·72 50 55 

70·88 50 50 

71·04 50 45 

71·20 50 45 

71·36 50 50 

71·52 45 45 

71·68 45 55 

71·84 55 65 

72·00 55 65 

72·16 70 65 

72·32 70 75 

72·48 75 85 

72·64 75 85 

72·80 75 90 

72·96 85 95 

73·12 90 100 

73·28 90 110 

73·44 90 115 

73·60 90 120 

73·76 90 115 

73·92 90 115 

74·08 110 115 

74·24 100 100 

74·40 100 110 

74·56 100 110 

74·72 95 115 

74·88 95 120 

75·04 95 125 

75·20 95 135 

75·36 100 135 

75·52 100 140 

75·68 100 140 

75·84 100 140 

76·00 110 135 

D L R 

76·16 100 125 

76·32 100 125 

76·48 100 125 

76·64 110 125 

76·80 115 125 

76·96 120 125 

77·12 120 125 

77·28 120 135 

77·44 110 125 

77·60 100 125 

77·76 120 135 

77·92 120 125 

78·03 120 125 

78·24 115 125 

78·40 115 120 

78·56 115 120 

78·72 110 120 

78·88 100 120 

79·04 100 120 

79·20 95 120 

79·36 95 120 

79·52 95 125 

79·68 95 125 

79·84 100 120 

80·00 95 125 

80·16 95 125 

80·32 95 125 

80·48 100 120 

80·64 100 125 

80·80 100 125 

80·96 110 125 

81·12 115 135 

81·28 110 140 

81·44 115 140 

81·60 110 140 

81·76 115 140 

81·92 110 140 
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D L R 

82·08 110 140 

82·24 110 135 

82·40 110 135 

82·56 100 125 

87·72 110 125 

82·88 110 125 

83·04 100 125 

83·20 100 120 

83·36 100 125 

83·52 100 120 

83·68 100 135 

83·84 95 140 

84·00 100 135 

84·16 110 140 

84·32 110 140 

84·48 110 140 

84·64 110 140 

84·80 120 155 

84·96 115 145 

85·12 115 155 

85·28 120 160 

85·44 120 165 

85·60 120 160 

D L R 

85·76 125 165 

85·92 135 160 

86·08 135 160 

86·24 125 155 

86·40 125 155 

86·56 120 145 

86·72 120 145 

86·98 110 140 

87·04 110 140 

87·20 110 140 

87·36 110 140 

87·52 110 140 

87·68 100 135 

87·84 100 135 

88·00 100 135 

88·16 100 125 

88·32 110 120 

88·48 115 120 

88·64 110 120 

88·80 110 125 

88·96 100 125 

89·12 100 125 

89·28 95 125 

D L R 

89·44 95 125 

89·60 100 120 

89·76 100 135 

89·92 110 140 

90·08 110 135 

90·24 110 140 

90·40 100 145 

90·56 100 155 

90·72 110 155 

90·88 110 155 

91·04 100 155 

91·20 110 155 

91·36 110 160 

91·52 115 160 

91·68 110 155 

91·84 115 155 

92·00 115 140 

92·16 115 155 

92·32 120 155 

92·48 125 145 

92·64 125 155 

92·80 125 155 

92·96 120 155 

D L R 

93·12 120 145 

93·28 120 145 

93·44 115 145 

93·60 120 145 

93·76 115 140 

93·92 115 140 

94·08 115 140 

94·24 115 140 

94·40 115 140 

94·56 115 140 

94·72 115 135 

94·88 115 135 

95·04 110 135 

95·20 110 135 

95·36 110 135 

95·52 115 135 

95·68 100 140 

95·84 95 135 

96·00 100 125 

96·16 95 125 

96·32 95 125 

96·48 95 125 

96·64 110 125 

D L R 

96·80 95 120 

96·96 95 120 

97·12 95 120 

97·28 95 110 

97·44 100 115 

97·60 110 120 

97·76 110 115 

97·92 100 115 

98·08 95 115 

98·24 100 115 

98·40 95 115 

98·52 100 115 

98·72 100 110 

98·88 110 100 

99·04 95 95 

99·20 90 100 

99·36 90 100 

93·52 75 110 

99·68 75 115 

99·84 75 115 

100·00 75 110 
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Tillegg 3 

Settpunktsignaler til bruk ved prøving i prøvingsbenk av førerseter for traktorer i gruppe A (klasse I) (nr. 3.5.3.1.1) 

PS = settpunkt 

a = settpunktsignalets amplitude i 10–4 m, 

t = måletid i sekunder 

Disse signalene er oppgitt i tabellen for 701 målepunkter, og punkt 700 og 0 sammenfaller i tid med en amplitude a = 0: 

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

0 0000 0 

1 0344 0·04 

2 0333 0·08 

3 0272  

4 0192  

5 0127  

6 0115  

7 0169  

8 0243  

9 0298  

10 0320  

11 0270  

12 0191  

13 0124  

14 0057  

15 0027  

16 0004  

17 -0013  

18 -0039  

19 -0055  

20 -0056  

21 -0059  

22 -0068  

23 -0104  

24 -0134  

25 -0147 1·0 

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

26 -0144  

27 -0143  

28 -0155  

29 -0179  

30 -0181  

31 -0155  

32 -0139  

33 -0141  

34 -0170  

35 -0221  

36 -0259  

37 -0281  

38 -0268  

39 -0258  

40 -0285  

41 -0348  

42 -0437  

43 -0509  

44 -0547  

45 -0562  

46 -0550  

47 -0550  

48 -0576  

49 -0622  

50 -0669 2·0 

51 -0689  

52 -0634  

53 -0542  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

54 -0429  

55 -0314  

56 -0282  

57 -0308  

58 -0373  

59 -0446  

60 -0469  

61 -0465  

62 -0417  

63 -0352  

64 -0262  

65 -0211  

66 -0180  

67 -0182  

68 -0210  

69 -0222  

70 -0210  

71 -0186  

72 -0141  

73 -0088  

74 -0033  

75 0000 3·0 

76 0001  

77 -0040  

78 -0098  

79 -0130  

80 -0115  

81 -0068  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

82 -0036  

83 -0032  

84 -0050  

85 -0052  

86 -0039  

87 -0011  

88 0014  

89 0041  

90 0054  

91 0040  

92 0006  

93 -0000  

94 0025  

95 0065  

96 0076  

97 0054  

98 -0016  

99 -0066  

100 -0048 4·0 

101 -0011  

102 0061  

103 0131  

104 0168  

105 0161  

106 0131  

107 0086  

108 0067  

109 0088  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

110 0110  

111 0148  

112 0153  

113 0139  

114 0119  

115 0099  

116 0091  

117 0078  

118 0059  

119 0062  

120 0072  

121 0122  

122 0155  

123 0191  

124 0184  

125 0143 5·0 

126 0087  

127 0029  

128 0010  

129 0025  

130 0074  

131 0106  

132 0115  

133 0090  

134 0048  

135 0038  

136 0066  

137 0116  
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PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

138 0180  

139 0229  

140 0212  

141 0157  

142 0097  

143 0055  

144 0073  

145 0175  

146 0287  

147 0380  

148 0406  

149 0338  

150 0238 6·0 

151 0151  

152 0080  

153 0090  

154 0146  

155 0196  

156 0230  

157 0222  

158 0184  

159 0147  

160 0115  

161 0114  

162 0140  

163 0198  

164 0257  

165 0281  

166 0276  

167 0236  

168 0201  

169 0167  

170 0145  

171 0135  

172 0165  

173 0242  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

174 0321  

175 0399 7·0 

176 0411  

177 0373  

178 0281  

179 0179  

180 0109  

181 0094  

182 0136  

183 0206  

184 0271  

185 0267  

186 0203  

187 0091  

188 0009  

189 0006  

190 0074  

191 0186  

192 0280  

193 0342  

194 0330  

195 0265  

196 0184  

197 0118  

198 0105  

199 0128  

200 0174 8·0 

201 0215  

202 0229  

203 0221  

204 0199  

205 0164  

206 0162  

207 0174  

208 0210  

209 0242  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

210 0270  

211 0285  

212 0285  

213 0258  

214 0223  

215 0194  

216 0165  

217 0132  

218 0106  

219 0077  

220 0065  

221 0073  

222 0099  

223 0114  

224 0111  

225 0083 9·0 

226 0026  

227 -0028  

228 -0052  

229 -0069  

230 -0077  

231 -0067  

232 -0095  

233 -0128  

234 -0137  

235 -0144  

236 -0131  

237 -0155  

238 -0208  

239 -0266  

240 -0285  

241 -0276  

242 -0205  

243 -0110  

244 -0020  

245 0041  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

246 0053  

247 0020  

248 0016  

249 0041  

250 0090 10·0 

251 0136  

252 0151  

253 0123  

254 0070  

255 0034  

256 -0001  

257 -0010  

258 -0031  

259 -0061  

260 -0086  

261 -0104  

262 -0103  

263 -0093  

264 -0074  

265 -0056  

266 -0039  

267 -0000  

268 0033  

269 0067  

270 0097  

271 0085  

272 0034  

273 0002  

274 -0050  

275 -0080 11·0 

276 -0096  

277 -0121  

278 -0116  

279 -0092  

280 -0060  

281 -0018  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

282 -0011  

283 -0052  

284 -0143  

285 -0241  

286 -0330  

287 -0343  

288 -0298  

289 -0235  

290 -0203  

291 -0249  

292 -0356  

293 -0448  

294 -0486  

295 -0444  

296 -0343  

297 -0240  

298 -0215  

299 -0277  

300 -0399 12·0 

301 -0527  

302 -0585  

303 -0569  

304 -0479  

305 -0363  

306 -0296  

307 -0299  

308 -0374  

309 -0466  

310 -0528  

311 -0520  

312 -0432  

313 -0320  

314 -0244  

315 -0237  

316 -0310  

317 -0413  
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PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

318 -0462  

319 -0456  

320 -0351  

321 -0181  

322 -0045  

323 0013  

324 -0037  

325 -0160 13·0 

326 -0247  

327 -0258  

328 -0187  

329 -0069  

330 0044  

331 0078  

332 0061  

333 -0012  

334 -0102  

335 -0127  

336 -0103  

337 -0045  

338 0039  

339 0094  

340 0107  

341 0058  

342 -0011  

343 -0078  

344 -0093  

345 -0068  

346 -0025  

347 0021  

348 0008  

349 -0016  

350 -0038 14·0 

351 -0024  

352 0041  

353 0135  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

354 0196  

355 0171  

356 0053  

357 -0111  

358 -0265  

359 -0348  

360 -0336  

361 -0258  

362 -0155  

363 -0059  

364 -0056  

365 -0123  

366 -0187  

367 -0218  

368 -0136  

369 0012  

370 0149  

371 0212  

372 0153  

373 0021  

374 -0104  

375 -0160 15·0 

376 -0142  

377 -0027  

378 0099  

379 0186  

380 0174  

381 0085  

382 -0031  

383 -0086  

384 -0069  

385 0012  

386 0103  

387 0164  

388 0129  

389 0047  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

390 -0055  

391 -0097  

392 -0056  

393 0043  

394 0162  

395 0220  

396 0205  

397 0129  

398 0053  

399 0022  

400 0052 16·0 

401 0114  

402 0175  

403 0191  

404 0172  

405 0138  

406 0092  

407 0052  

408 0051  

409 0025  

410 0001  

411 -0026  

412 -0065  

413 -0073  

414 -0038  

415 -0001  

416 0029  

417 0030  

418 -0005  

419 -0045  

420 -0068  

421 -0093  

422 -0075  

423 -0067  

424 -0051  

425 -0049 17·0 

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

426 -0059  

427 -0077  

428 -0107  

429 -0143  

430 -0141  

431 -0142  

432 -0106  

433 -0080  

434 -0050  

435 -0030  

436 -0014  

437 -0017  

438 -0031  

439 -0037  

440 -0068  

441 -0113  

442 -0167  

443 -0203  

444 -0191  

445 -0135  

446 -0047  

447 0028  

448 0032  

449 -0031  

450 -0108 18·0 

451 -0157  

452 -0155  

453 -0081  

454 -0012  

455 0053  

456 0085  

457 0054  

458 0002  

459 -0026  

460 -0034  

461 -0014  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

462 0031  

463 0061  

464 0098  

465 0123  

466 0103  

467 0078  

468 0046  

469 0042  

470 0044  

471 0072  

472 0109  

473 0133  

474 0138  

475 0125 19·0 

476 0095  

477 0105  

478 0129  

479 0181  

480 0206  

481 0200  

482 0168  

483 0140  

484 0149  

485 0186  

486 0237  

487 0242  

488 0207  

489 0130  

490 0055  

491 0015  

492 0014  

493 0036  

494 0054  

495 0056  

496 0022  

497 -0032  
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PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

498 -0076  

499 -0108  

500 -0099 20·0 

501 -0029  

502 0051  

503 0138  

504 0199  

505 0213  

506 0184  

507 0139  

508 0062  

509 0027  

510 0030  

511 0067  

512 0146  

513 0247  

514 0314  

515 0330  

516 0289  

517 0224  

518 0179  

519 0184  

520 0216  

521 0229  

522 0210  

523 0130  

524 0062  

525 0006 21·0 

526 -0004  

527 0004  

528 0018  

529 0031  

530 0020  

531 0014  

532 -0011  

533 -0022  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

534 -0029  

535 -0042  

536 -0066  

537 -0120  

538 -0188  

539 -0241  

540 -0252  

541 -0243  

542 -0212  

543 -0183  

544 -0170  

545 -0189  

546 -0233  

547 -0286  

548 -0311  

549 -0280  

550 -0215 22·0 

551 -0128  

552 -0038  

553 -0018  

554 -0024  

555 -0052  

556 -0055  

557 -0033  

558 0013  

559 0061  

560 0079  

561 0060  

562 0024  

563 -0013  

564 -0027  

565 -0018  

566 0011  

567 0064  

568 0111  

569 0171  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

570 0238  

571 0285  

572 0295  

573 0261  

574 0201  

575 0145 23·0 

576 0142  

577 0163  

578 0222  

579 0284  

580 0334  

581 0342  

582 0301  

583 0240  

584 0205  

585 0216  

586 0257  

587 0326  

588 0363  

589 0380  

590 0358  

591 0303  

592 0273  

593 0341  

594 0249  

595 0252  

596 0245  

597 0244  

598 0225  

599 0212  

600 0180 24·0 

601 0160  

602 0130  

603 0118  

604 0104  

605 0081  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

606 0040  

607 -0004  

608 -0040  

609 -0057  

610 -0049  

611 -0021  

612 0011  

613 0033  

614 0038  

615 0027  

616 0019  

617 0024  

618 0040  

619 0069  

620 0082  

621 0086  

622 0068  

623 0056  

624 0036  

625 0006 25·0 

626 -0015  

627 -0049  

628 -0071  

629 -0075  

630 -0078  

631 -0074  

632 -0069  

633 -0094  

634 -0116  

635 -0150  

636 -0178  

637 -0188  

638 -0198  

639 -0194  

640 -0187  

641 -0170  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

642 -0161  

643 -0154  

644 -0140  

645 -0115  

646 -0055  

647 0001  

648 0049  

649 0085  

650 0094 26·0 

651 0071  

652 0039  

653 -0001  

654 -0027  

655 -0025  

656 0000  

657 0028  

658 0045  

659 0019  

660 -0032  

661 -0101  

662 -0162  

663 -0198  

664 -0193  

665 -0149  

666 -0096  

667 -0075  

668 -0086  

669 -0151  

670 -0246  

671 -0329  

672 -0382  

673 -0392  

674 -0340  

675 -0286 27·0 

676 -0249  

677 -0245  
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PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

678 -0298  

679 -0348  

680 -0366  

681 -0330  

682 -0247  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

683 -0175  

684 -0135  

685 -0149  

686 -0165  

687 -0178  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

688 -0142  

689 -0097  

690 -0067  

691 -0051  

692 -0071  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

693 -0101  

694 -0110  

695 -0091  

696 -0043  

697 0020  

PS-nr. 
a 

10–4 m 

t 

s 

698 0061  

699 0064  

700 0036 28·0 
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Tillegg 4a 

Settpunktsignaler til bruk ved prøving i prøvingsbenk av førerseter for traktorer i gruppe A (klasse II) (nr. 3.5.3.1.1) 

PS= settpunkt 

a = settpunktsignalets amplitude i 10–4 m, 

t = måletid i sekunder 

Disse signalene er oppgitt i tabellen for 701 målepunkter, og punkt 700 og 0 sammenfaller i tid med en amplitude a = 0: 

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

0 0000 0 

1 0156 0·04 

2 0147 0·08 

3 0144  

4 0162  

5 0210  

6 0272  

7 0336  

8 0382  

9 0404  

10 0408  

11 0376  

12 0324  

13 0275  

14 0226  

15 0176  

16 0141  

17 0126  

18 0144  

19 0180  

20 0205  

21 0198  

22 0184  

23 0138  

24 0102  

25 0068 1·0 

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

26 0050  

27 0055  

28 0078  

29 0120  

30 0184  

31 0209  

32 0224  

33 0206  

34 0157  

35 0101  

36 0049  

37 – 0002  

38 – 0038  

39 – 0068  

40 – 0088  

41 – 0100  

42 – 0110  

43 – 0151  

44 – 0183  

45 – 0234  

46 – 0303  

47 – 0364  

48 – 0410  

49 – 0407  

50 – 0367 2·0 

51 – 0289  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

52 – 0180  

53 – 0081  

54 – 0000  

55 – 0011  

56 – 0070  

57 – 0168  

58 – 0256  

59 – 0307  

60 – 0302  

61 – 0249  

62 – 0157  

63 – 0056  

64 0013  

65 0044  

66 0025  

67 – 0026  

68 – 0077  

69 – 0115  

70 – 0131  

71 – 0102  

72 – 0031  

73 0035  

74 0078  

75 0057 3·0 

76 0000  

77 – 0069  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

78 – 0124  

79 – 0143  

80 – 0129  

81 – 0091  

82 – 0045  

83 – 0004  

84 – 0004  

85 – 0016  

86 – 0047  

87 – 0080  

88 – 0083  

89 – 0080  

90 – 0060  

91 – 0029  

92 – 0013  

93 – 0004  

94 – 0039  

95 – 0100  

96 – 0171  

97 – 0218  

98 – 0226  

99 – 0190  

100 – 0116 4·0 

101 – 0054  

102 – 0001  

103 – 0001  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

104 – 0045  

105 – 0126  

106 – 0191  

107 – 0223  

108 – 0206  

109 – 0168  

110 – 0122  

111 – 0095  

112 – 0101  

113 – 0114  

114 – 0161  

115 – 0212  

116 – 0254  

117 – 0273  

118 – 0258  

119 – 0211  

120 – 0169  

121 – 0125  

122 – 0115  

123 – 0127  

124 – 0156  

125 – 0185 5·0 

126 – 0232  

127 – 0256  

128 – 0260  

129 – 0260  
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PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

130 – 0247  

131 – 0228  

132 – 0204  

133 – 0192  

134 – 0179  

135 – 0144  

136 – 0128  

137 – 0117  

138 – 0131  

139 – 0154  

140 – 0164  

141 – 0160  

142 – 0128  

143 – 0059  

144 0015  

145 0074  

146 0034  

147 0042  

148 – 0034  

149 – 0101  

150 – 0147 6·0 

151 – 0141  

152 – 0091  

153 – 0031  

154 0017  

155 0027  

156 – 0012  

157 – 0058  

158 – 0127  

159 – 0151  

160 – 0125  

161 – 0049  

162 0045  

163 0104  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

164 0122  

165 0104  

166 0046  

167 – 0018  

168 – 0047  

169 – 0036  

170 0016  

171 0145  

172 0257  

173 0330  

174 0330  

175 0258 7·0 

176 0138  

177 0034  

178 – 0037  

179 – 0030  

180 0026  

181 0141  

182 0216  

183 0243  

184 0188  

185 0079  

186 – 0015  

187 – 0047  

188 – 0008  

189 0091  

190 0230  

191 0340  

192 0381  

193 0332  

194 0225  

195 0099  

196 0014  

197 – 0012  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

198 0033  

199 0131  

200 0247 8·0 

201 0335  

202 0348  

203 0314  

204 0239  

205 0161  

206 0124  

207 0139  

208 0218  

209 0328  

210 0405  

211 0426  

212 0403  

213 0314  

214 0191  

215 0088  

216 0025  

217 0030  

218 0087  

219 0173  

220 0240  

221 0274  

222 0250  

223 0182  

224 0077  

225 – 0019 9·0 

226 – 0075  

227 – 0061  

228 – 0033  

229 0011  

230 0042  

231 0025  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

232 – 0021  

233 – 0078  

234 – 0142  

235 – 0197  

236 – 0225  

237 – 0217  

238 – 0196  

239 – 0133  

240 – 0038  

241 0052  

242 0128  

243 0168  

244 0164  

245 0169  

246 0170  

247 0188  

248 0210  

249 0220  

250 0210 10·0 

251 0185  

252 0149  

253 0100  

254 0057  

255 0035  

256 0006  

257 – 0000  

258 0010  

259 0034  

260 0047  

261 0047  

262 0031  

263 0028  

264 0036  

265 0072  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

266 0125  

267 0188  

268 0216  

269 0189  

270 0119  

271 0031  

272 – 0026  

273 – 0059  

274 – 0052  

275 – 0009 11·0 

276 0039  

277 0081  

278 0107  

279 0079  

280 0023  

281 – 0044  

282 – 0121  

283 – 0168  

284 – 0172  

285 – 0147  

286 – 0119  

287 – 0114  

288 – 0155  

289 – 0217  

290 – 0287  

291 – 0243  

292 – 0341  

293 – 0289  

294 – 0217  

295 – 0157  

296 – 0150  

297 – 0193  

298 – 0248  

299 – 0319  
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PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

300 – 0371 12·0 

301 – 0378  

302 – 0354  

303 – 0309  

304 – 0264  

305 – 0241  

306 – 0236  

307 – 0264  

308 – 0262  

309 – 0282  

310 – 0275  

311 – 0278  

312 – 0285  

313 – 0302  

314 – 0318  

315 – 0316  

316 – 0293  

317 – 0238  

318 – 0154  

319 – 0070  

320 – 0021  

321 – 0029  

322 – 0075  

323 – 0138  

324 – 0189  

325 – 0193 13·0 

326 – 0153  

327 – 0095  

328 – 0012  

329 0033  

330 0069  

331 0064  

332 0000  

333 – 0074  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

334 – 0147  

335 – 0164  

336 – 0142  

337 – 0067  

338 – 0001  

339 0057  

340 0080  

341 0040  

342 – 0010  

343 – 0096  

344 – 0148  

345 – 0164  

346 – 0134  

347 – 0060  

348 0038  

349 0136  

350 0195 14·0 

351 0170  

352 0077  

353 – 0067  

354 – 0212  

355 – 0321  

356 – 0356  

357 – 0339  

358 – 0277  

359 – 0189  

360 – 0119  

361 – 0100  

362 – 0124  

363 – 0170 14·0 

364 – 0193  

365 – 0173  

366 – 0105  

367 – 0000  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

368 0075  

369 0092  

370 0074  

371 0011  

372 – 0049  

373 – 0082  

374 – 0076  

375 – 0039 15·0 

376 0010  

377 0053  

378 0078  

379 0068  

380 0033  

381 0004  

382 – 0000  

383 – 0013  

384 – 0003  

385 0000  

386 – 0001  

387 – 0010  

388 – 0023  

389 – 0019  

390 0014  

391 0060  

392 0093  

393 0117  

394 0137  

395 0123  

396 0098  

397 0075  

398 0055  

399 0062  

400 0087 16·0 

401 0113  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

402 0126  

403 0139  

404 0119  

405 0080  

406 0023  

407 – 0043  

408 – 0099  

409 – 0121  

410 – 0090  

411 – 0009  

412 0072  

413 0120  

414 0111  

415 0049  

416 – 0021  

417 – 0098  

418 – 0136  

419 – 0117  

420 – 0072  

421 – 0020  

422 0038  

423 0061  

424 0026  

425 – 0016 17·0 

426 – 0090  

427 – 0151  

428 – 0171  

429 – 0150  

430 – 0080  

431 – 0001  

432 0064  

433 0113  

434 0109  

435 0089  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

436 0016  

437 – 0040  

438 – 0098  

439 – 0142  

440 – 0147  

441 – 0112  

442 – 0028  

443 0058  

444 0118  

445 0124  

446 0080  

447 0006  

448 – 0052  

449 – 0068  

450 – 0050 18·0 

451 – 0000  

452 0063  

453 0129  

454 0155  

455 0156  

456 0111  

457 0069  

458 0049  

459 0036  

460 0056  

461 0100  

462 0143  

463 0178  

464 0193  

465 0178  

466 0136  

467 0087  

468 0050  

469 0041  
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PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

470 0067  

471 0117  

472 0165  

473 0188  

474 0178  

475 0171 19·0 

476 0154  

477 0141  

478 0137  

479 0146  

480 0177  

481 0231  

482 0282  

483 0314  

484 0287  

485 0222  

486 0138  

487 0050  

488 – 0003  

489 0001  

490 0041  

491 0095  

492 0124  

493 0112  

494 0060  

495 – 0022  

496 – 0112  

497 – 0161  

498 – 0153  

499 – 0087  

500 0030 20·0 

501 0127  

502 0197  

503 0203  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

504 0147  

505 0060  

506 – 0027  

507 – 0103  

508 – 0096  

509 – 0026  

510 0062  

511 0198  

512 0275  

513 0293  

514 0244  

515 0149  

516 0056  

517 0005  

518 – 0001  

519 0023  

520 0035  

521 0063  

522 0034  

523 – 0009  

524 – 0074  

525 – 0154 21·0 

526 – 0203  

527 – 0204  

528 – 0167  

529 – 0119  

530 – 0077  

531 – 0068  

532 – 0094  

533 – 0168  

534 – 0254  

535 – 0337  

536 – 0383  

537 – 0400  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

538 – 0391  

539 – 0365  

540 – 0346  

541 – 0342  

542 – 0372  

543 – 0398  

544 – 0431  

545 – 0464  

546 – 0459  

547 – 0425  

548 – 0354  

549 – 0259  

550 – 0187 22·0 

551 – 0174  

552 – 0182  

553 – 0211  

554 – 0241  

555 – 0228  

556 – 0192  

557 – 0131  

558 – 0066  

559 – 0050  

560 – 0065  

561 – 0117  

562 – 0164  

563 – 0191  

564 – 0165  

565 – 0109  

566 – 0025  

567 0081  

568 0163  

569 0191  

570 0164  

571 0089  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

572 – 0004  

573 – 0075  

574 – 0099  

575 – 0054 23·0 

576 0024  

577 0126  

578 0203  

579 0223  

580 0200  

581 0113  

582 0026  

583 – 0008  

584 – 0003  

585 0057  

586 0149  

587 0236  

588 0290  

589 0299  

590 0244  

591 0192  

592 0145  

593 0095  

594 0090  

595 0111  

596 0151  

597 0186  

598 0185  

599 0165  

600 0120 24·0 

601 0057  

602 0008  

603 – 0022  

604 – 0044  

605 – 0062  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

606 – 0070  

607 – 0061  

608 – 0057  

609 – 0044  

610 – 0040  

611 – 0037  

612 – 0028  

613 – 0017  

614 – 0006  

615 0011  

616 0032  

617 0045  

618 0050  

619 0039  

620 0036  

621 0027  

622 0025  

623 0006  

624 0000  

625 – 0012 25·0 

626 – 0040  

627 – 0047  

628 – 0058  

629 – 0070  

630 – 0076  

631 – 0098  

632 – 0103  

633 – 0127  

634 – 0158  

635 – 0158  

636 – 0163  

637 – 0182  

638 – 0177  

639 – 0184  
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PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

640 – 0201  

641 – 0199  

642 – 0187  

643 – 0145  

644 – 0092  

645 – 0040  

646 0017  

647 0044  

648 0061  

649 0029  

650 – 0018 26·0 

651 – 0078  

652 – 0129  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

653 – 0135  

654 – 0110  

655 – 0039  

656 0008  

657 0019  

658 – 0033  

659 – 0102  

660 – 0194  

661 – 0264  

662 – 0292  

663 – 0261  

664 – 0210  

665 – 0147  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

666 – 0092  

667 – 0089  

668 – 0138  

669 – 0248  

670 – 0360  

671 – 0455  

672 – 0497  

673 – 0473  

674 – 0393  

675 – 0294 27·0 

676 – 0230  

677 – 0214  

678 – 0241  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

679 – 0294  

680 – 0343  

681 – 0375  

682 – 0379  

683 – 0349  

684 – 0276  

685 – 0202  

686 – 0136  

687 – 0099  

688 – 0101  

689 – 0139  

690 – 0196  

691 – 0246  

PS-

nr. 

a 

10–4 m 

t 

s 

692 – 0256  

693 – 0234  

694 – 0156  

695 – 0078  

696 0015  

697 0083  

698 0118  

699 0080  

700 0000 31·0 
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Tillegg 4b 

Settpunktsignaler til bruk ved prøving i prøvingsbenk av førerseter for traktorer i gruppe A (klasse III) (nr. 3.5.3.1.1) 

PS = settpunkt 

a = settpunktsignalets amplitude i mm 

t = måletid i sekunder 

Disse signalene er oppgitt i tabellen for 701 målepunkter, og punkt 700 og 0 sammenfaller i tid med en amplitude a = 0. 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

1 0 0,000 

2 – 3 0,027 

3 – 0 0,055 

4 2 0,082 

5 4 0,109 

6 6 0,137 

7 6 0,164 

8 5 0,192 

9 3 0,219 

10 1 0,246 

11 – 0 0,274 

12 – 2 0,301 

13 – 4 0,328 

14 – 4 0,356 

15 – 4 0,383 

16 – 2 0,411 

17 – 1 0,439 

18 0 0,465 

19 2 0,493 

20 3 0,520 

21 4 0,547 

22 3 0,575 

23 1 0,602 

24 0 0,630 

25 – 1 0,657 

26 – 3 0,684 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

27 – 4 0,712 

28 – 4 0,739 

29 – 4 0,766 

30 – 2 0,794 

31 – 0 0,821 

32 2 0,848 

33 4 0,876 

34 6 0,903 

35 6 0,931 

36 6 0,958 

37 4 0,985 

38 1 1,013 

39 – 1 1,040 

40 – 4 1,067 

41 – 6 1,093 

42 – 8 1,122 

43 – 8 1,150 

44 – 7 1,177 

45 – 4 1,204 

46 – 1 1,232 

47 2 1,259 

48 6 1,286 

49 8 1,314 

50 10 1,341 

51 10 1,369 

52 8 1,396 

53 4 1,423 

54 0 1,451 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

55 – 4 1,478 

56 – 8 1,505 

57 – 11 1,533 

58 – 13 1,560 

59 – 12 1,587 

60 – 9 1,613 

61 – 4 1,642 

62 6 1,670 

63 6 1,697 

64 11 1,724 

65 15 1,752 

66 16 1,779 

67 14 1,806 

68 11 1,834 

69 5 1,861 

70 – 1 1,869 

71 – 8 1,916 

72 – 14 1,943 

73 – 18 1,971 

74 – 19 1,998 

75 – 17 2,025 

76 – 13 2,053 

77 – 6 2,080 

78 0 2,108 

79 8 2,135 

80 15 2,162 

81 19 2,190 

82 21 2,217 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

83 19 2,244 

84 15 2,272 

85 8 2,299 

86 0 2,326 

87 – 7 2,354 

88 – 15 2,361 

89 – 19 2,409 

90 – 21 2,436 

91 – 20 2,463 

92 – 15 2,491 

93 – 8 2,518 

94 – 0 2,545 

95 7 2,573 

96 14 2,600 

97 19 2,628 

98 21 2,655 

99 19 2,662 

100 14 2,710 

101 7 2,737 

102 – 0 2,764 

103 – 8 2,792 

104 – 15 2,819 

105 – 19 2,847 

106 – 20 2,874 

107 – 18 2,901 

108 – 13 2,929 

109 – 5 2,956 

110 2 2,983 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

111 10 3,011 

112 16 3,038 

113 20 3,055 

114 20 3,093 

115 17 3,120 

116 12 3,148 

117 5 3,175 

118 – 3 3,202 

119 – 10 3,230 

120 – 17 3,257 

121 – 20 3,284 

122 – 21 3,312 

123 – 18 3,339 

124 – 13 3,367 

125 – 6 3,396 

126 2 3,421 

127 10 3,449 

128 16 3,476 

129 21 3,503 

130 22 3,531 

131 20 3,558 

132 15 3,586 

133 8 3,613 

134 0 3,640 

135 – 8 3,668 

136 – 15 3,695 

137 – 20 3,722 

138 – 23 3,750 
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PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

139 – 22 3,777 

140 – 18 3,804 

141 – 11 3,832 

142 – 3 3,859 

143 5 3,887 

144 13 3,914 

145 19 3,941 

146 23 3,969 

147 23 3,996 

148 20 4,023 

149 14 4,051 

150 6 4,078 

151 – 2 4,106 

152 – 11 4,133 

153 – 17 4,160 

154 – 21 4,188 

155 – 22 4,215 

156 – 20 4,242 

157 – 14 4,270 

158 – 7 4,297 

159 0 4,325 

160 8 4,352 

161 14 4,379 

162 18 4,407 

163 19 4,434 

164 17 4,461 

165 13 4,489 

166 7 4,516 

167 0 4,543 

168 – 6 4,571 

169 – 11 4,598 

170 – 14 4,626 

171 – 16 4,653 

172 – 14 4,680 

173 – 11 4,708 

174 – 6 4,735 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

175 – 1 4,762 

176 4 4,790 

177 8 4,817 

178 12 4,845 

179 13 4,872 

180 13 4,899 

181 11 4,927 

182 7 4,954 

183 3 4,981 

184 – 1 5,009 

185 – 5 5,036 

186 – 9 5,064 

187 – 11 5,091 

188 – 12 5,118 

189 – 12 5,146 

190 – 10 5,173 

191 – 6 5,200 

192 – 2 5,228 

193 1 5,255 

194 5 5,283 

195 9 5,310 

196 11 5,337 

197 13 5,365 

198 12 5,392 

199 11 5,419 

200 7 5,447 

201 3 5,474 

202 – 0 5,501 

203 – 5 5,529 

204 – 9 5,556 

205 – 12 5,584 

206 – 14 5,611 

207 – 14 5,638 

208 – 12 5,666 

209 – 9 5,693 

210 – 4 5,720 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

211 0 5,748 

212 5 5,775 

213 9 5,803 

214 13 5,830 

215 15 5,857 

216 15 5,885 

217 13 5,912 

218 9 5,939 

219 4 5,967 

220 – 1 5,994 

221 – 7 6,022 

222 – 11 6,049 

223 – 15 6,076 

224 – 16 6,104 

225 – 16 6,131 

226 – 12 6,158 

227 – 7 6,186 

228 – 1 6,213 

229 4 6,240 

230 10 6,268 

231 16 6,295 

232 17 6,323 

233 17 6,350 

234 14 6,377 

235 9 6,405 

236 3 6,432 

237 – 3 6,459 

238 – 10 6,487 

239 – 15 6,514 

240 – 19 6,542 

241 – 19 6,569 

242 – 17 6,596 

243 – 12 6,624 

244 – 6 6,651 

245 1 6,678 

246 9 6,706 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

247 16 6,733 

248 21 6,761 

249 22 6,783 

250 21 6,815 

251 16 6,843 

252 9 6,870 

253 0 6,897 

254 – 8 6,925 

255 – 16 6,952 

256 – 22 6,979 

257 – 25 7,007 

258 – 24 7,034 

259 – 20 7,062 

260 – 13 7,089 

261 – 4 7,116 

262 5 7,144 

263 14 7,171 

264 24 7,198 

265 25 7,226 

266 26 7,253 

267 23 7,281 

268 17 7,308 

269 8 7,335 

270 – 1 7,363 

271 – 11 7,390 

272 – 20 7,417 

273 – 26 7,445 

274 – 27 7,472 

275 – 25 7,500 

276 – 19 7,527 

277 – 11 7,554 

278 – 1 7,582 

279 9 7,609 

280 18 7,636 

281 24 7,664 

282 27 7,691 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

283 26 7,718 

284 21 7,746 

285 13 7,773 

286 4 7,801 

287 – 5 7,828 

288 – 13 7,855 

289 – 20 7,883 

290 – 24 7,910 

291 – 25 7,937 

292 – 22 7,965 

293 – 17 7,992 

294 – 9 8,020 

295 – 1 8,047 

296 7 8,074 

297 14 8,102 

298 20 8,129 

299 22 8,156 

300 22 8,184 

301 19 8,211 

302 13 8,239 

303 6 8,266 

304 – 1 8,293 

305 – 9 8,321 

306 – 15 8,348 

307 – 19 8,375 

308 – 20 8,403 

309 – 19 8,430 

310 – 14 8,457 

311 – 8 8,485 

312 – 0 8,512 

313 6 8,540 

314 12 8,567 

315 16 8,594 

316 18 8,622 

317 16 8,649 

318 12 8,676 
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PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

319 6 8,704 

320 0 8,731 

321 – 7 8,759 

322 – 12 8,786 

323 – 15 8,813 

324 – 16 8,841 

325 – 13 8,868 

326 – 8 8,895 

327 – 1 8,923 

328 5 8,950 

329 11 8,978 

330 15 9,005 

331 17 9,032 

332 15 9,060 

333 11 9,087 

334 5 9,114 

335 – 2 9,142 

336 – 9 9,169 

337 – 15 9,196 

338 – 18 9,224 

339 – 19 9,261 

340 – 16 9,279 

341 – 11 9,306 

342 – 3 9,333 

343 4 9,361 

344 11 9,388 

345 16 9,415 

346 19 9,443 

347 19 9,470 

348 16 9,498 

349 11 9,525 

350 4 9,552 

351 – 2 9,580 

352 – 9 9,607 

353 – 14 9,634 

354 – 17 9,662 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

355 – 18 9,689 

356 – 16 9,717 

357 – 12 9,744 

358 – 7 9,771 

359 – 1 9,799 

360 4 9,826 

361 9 9,853 

362 13 9,881 

363 16 9,908 

364 15 9,935 

365 14 9,963 

366 10 9,990 

367 5 10,018 

368 – 0 10,045 

369 – 5 10,072 

370 – 10 10,100 

371 – 13 10,127 

372 – 15 10,154 

372 – 14 10,182 

374 – 12 10,209 

375 – 7 10,237 

376 – 2 10,264 

377 2 10,291 

378 8 10,319 

379 11 10,346 

380 13 10,373 

381 13 10,401 

382 11 10,428 

383 7 10,456 

384 2 10,483 

385 – 2 10,510 

386 – 7 10,538 

387 – 10 10,565 

388 – 11 10,592 

389 – 11 10,620 

390 – 8 10,647 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

391 – 5 10,674 

392 – 0 10,702 

393 3 10,729 

394 7 10,757 

395 9 10,784 

396 9 10,811 

397 8 10,839 

398 5 10,866 

399 1 10,893 

400 – 2 10,921 

401 – 6 10,949 

402 – 7 10,975 

403 – 8 11,003 

404 – 7 11,030 

405 – 5 11,058 

406 – 2 11,085 

407 0 11,112 

408 4 11,140 

409 6 11,167 

410 7 11,195 

411 7 11,222 

412 6 11,249 

413 4 11,277 

414 1 11,304 

415 – 1 11,331 

416 – 4 11,359 

417 – 7 11,386 

418 – 8 11,413 

419 – 8 11,441 

420 – 6 11,468 

421 – 4 11,496 

422 – 1 11,523 

423 1 11,550 

424 4 11,578 

425 7 11,605 

426 8 11,632 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

427 8 11,660 

428 7 11,687 

429 5 11,715 

430 2 11,742 

431 – 0 11,769 

432 – 2 11,797 

433 – 4 11,824 

434 – 6 11,851 

435 – 7 11,879 

436 – 6 11,906 

437 – 6 11,934 

438 – 4 11,961 

439 – 3 11,988 

440 – 1 12,016 

441 0 12,043 

442 2 12,070 

443 4 12,098 

444 6 12,125 

445 7 12,152 

446 7 12,180 

447 7 12,207 

448 6 12,235 

449 4 12,262 

450 1 12,289 

451 – 1 12,317 

452 – 5 12,344 

453 – 8 12,371 

454 – 10 12,399 

455 – 11 12,426 

456 – 11 12,454 

457 – 9 12,481 

458 – 5 12,509 

459 – 1 12,536 

460 3 12,563 

461 8 12,590 

462 11 12,618 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

463 13 12,645 

464 12 12,673 

465 10 12,700 

466 7 12,727 

467 2 12,755 

468 – 2 12,782 

469 – 6 12,809 

470 – 9 12,837 

471 – 10 12,864 

472 – 10 12,891 

473 – 8 12,915 

474 – 5 12,946 

475 – 2 12,974 

476 1 13,001 

477 3 13,028 

478 6 13,056 

479 6 13,083 

480 5 13,110 

481 4 13,138 

482 2 13,165 

483 0 13,193 

484 – 0 13,220 

485 – 1 13,247 

486 – 2 13,275 

487 – 2 13,302 

488 – 1 13,329 

489 – 1 13,357 

490 – 0 13,384 

491 0 13,412 

492 1 13,439 

493 1 13,466 

494 1 13,494 

495 0 13,521 

496 0 13,548 

497 – 0 13,576 

498 – 1 13,603 
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PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

499 – 1 13,630 

500 – 1 13,659 

501 – 1 13,685 

502 – 1 13,713 

503 – 1 13,740 

504 – 0 13,767 

505 – 0 13,795 

506 0 13,822 

507 1 13,849 

508 1 13,877 

509 2 13,904 

510 2 13,932 

511 2 13,959 

512 2 13,986 

513 1 14,014 

514 1 14,041 

515 0 14,068 

516 – 0 14,096 

517 – 1 14,123 

518 – 1 14,151 

519 – 2 14,178 

520 – 2 14,205 

521 – 2 14,233 

522 – 2 14,260 

523 – 1 14,287 

524 – 1 14,316 

525 – 1 14,342 

526 – 0 14,370 

527 – 0 14,397 

528 0 14,424 

529 0 14,452 

530 1 14,479 

531 2 14,506 

532 2 14,534 

533 3 14,561 

534 4 14,598 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

535 4 14,616 

536 3 14,643 

537 2 14,671 

538 1 14,698 

539 – 0 14,725 

540 – 2 14,753 

541 – 5 14,780 

542 – 7 14,807 

543 – 8 14,835 

544 – 8 14,862 

545 – 7 14,890 

546 – 5 14,917 

547 – 1 14,944 

548 1 14,972 

549 6 14,999 

550 9 15,026 

551 12 15,054 

552 13 15,081 

553 11 15,109 

554 9 15,136 

555 4 15,163 

556 – 0 15,191 

557 – 6 15,218 

558 – 11 15,245 

559 – 15 15,273 

560 – 16 15,300 

561 – 15 15,327 

562 – 12 15,356 

563 – 6 15,382 

564 – 0 15,410 

565 6 15,437 

566 12 15,464 

567 17 15,492 

568 19 15,519 

569 18 15,546 

570 14 15,574 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

571 8 15,601 

572 1 15,629 

573 – 6 15,656 

574 – 12 15,683 

575 – 17 15,711 

576 – 19 15,738 

577 – 19 15,766 

578 – 15 15,793 

579 – 10 15,820 

580 – 8 15,848 

581 4 15,875 

582 11 15,902 

583 16 15,930 

584 18 15,957 

585 18 15,984 

586 15 16,012 

587 10 16,039 

588 3 16,066 

589 – 3 16,094 

590 – 10 16,121 

591 – 15 16,149 

592 – 17 16,176 

593 – 17 16,203 

594 – 15 15,231 

595 – 10 16,258 

596 – 3 16,285 

597 2 16,313 

598 9 16,340 

599 14 16,368 

600 16 16,395 

601 17 16,422 

602 14 16,450 

603 10 16,477 

604 5 16,504 

605 – 1 16,532 

606 – 7 16,559 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

607 – 12 16,587 

608 – 15 16,614 

609 – 16 16,641 

610 – 16 16,669 

611 – 13 16,696 

612 – 8 16,728 

613 – 3 16,741 

614 2 16,776 

615 8 16,803 

616 12 16,833 

617 15 16,860 

618 16 16,888 

619 15 16,915 

620 12 16,942 

621 8 16,970 

622 2 16,997 

623 – 2 17,024 

624 – 8 17,052 

625 – 12 17,079 

626 – 14 17,107 

627 – 15 17,134 

628 – 14 17,161 

629 – 11 17,189 

630 – 7 17,216 

631 – 2 17,243 

632 1 17,271 

633 6 17,298 

634 9 17,326 

635 11 17,353 

636 12 17,380 

637 11 17,408 

638 9 17,435 

639 6 17,462 

640 2 17,490 

641 – 0 17,517 

642 – 3 17,544 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

643 – 5 17,572 

644 – 6 17,599 

645 – 6 17,627 

646 – 6 17,654 

647 – 4 17,681 

648 – 3 17,709 

649 – 1 17,736 

650 – 0 17,763 

651 0 17,791 

652 1 17,818 

653 0 17,845 

654 0 17,873 

655 0 17,900 

656 – 0 17,928 

657 – 0 17,955 

658 – 0 17,982 

659 0 18,010 

660 1 18,037 

661 3 18,065 

662 4 18,092 

663 5 18,119 

664 5 18,147 

665 5 18,174 

666 4 18,201 

667 2 18,229 

668 – 0 18,256 

669 – 3 18,283 

670 – 6 18,311 

671 – 9 18,339 

672 – 10 18,366 

673 – 10 18,393 

674 – 9 18,420 

675 – 6 18,448 

676 – 3 18,475 

677 1 18,502 

678 6 18,530 
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PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

679 10 18,557 

680 12 18,585 

681 14 18,612 

682 13 18,639 

683 10 18,667 

684 6 18,694 

685 1 18,721 

686 – 3 18,749 

687 – 6 18,776 

688 – 11 18,804 

689 – 13 18,831 

690 – 13 18,858 

691 – 10 18,886 

692 – 7 18,913 

693 – 3 18,940 

694 1 18,968 

695 4 18,996 

696 7 19,022 

697 8 19,050 

698 8 19,077 

699 6 19,105 

700 4 19,132 

701 1 19,159 

702 – 0 19,187 

703 – 2 19,214 

704 – 2 19,241 

705 – 2 19,269 

706 – 1 19,296 

707 0 19,324 

708 1 19,351 

709 2 19,978 

710 2 19,406 

711 1 19,433 

712 – 0 19,460 

713 – 2 19,488 

714 – 5 19,515 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

715 – 6 19,543 

716 – 7 19,570 

717 – 7 19,597 

718 – 5 19,625 

719 – 3 19,652 

720 0 19,679 

721 3 19,707 

722 7 19,734 

723 9 19,761 

724 11 19,789 

725 11 19,816 

726 10 19,844 

727 7 19,871 

728 3 19,898 

729 – 0 19,926 

730 – 4 19,953 

731 – 8 19,980 

732 – 11 20,008 

733 – 12 20,035 

734 – 12 20,063 

735 – 10 20,090 

736 – 7 20,117 

737 – 3 20,145 

738 0 20,172 

739 5 20,199 

740 8 20,227 

741 11 20,254 

742 12 20,282 

743 11 20,309 

744 9 20,336 

745 6 20,354 

746 1 20,391 

747 – 2 20,418 

748 – 6 20,446 

749 – 9 20,473 

750 – 10 20,500 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

751 – 9 20,526 

752 – 7 20,556 

753 – 4 20,583 

754 – 1 20,610 

755 2 20,637 

756 5 20,665 

757 7 20,692 

758 8 20,719 

759 7 20,747 

760 5 20,774 

761 2 20,802 

762 – 1 20,829 

763 – 4 20,856 

764 – 7 20,884 

765 – 9 20,911 

766 – 9 20,938 

767 – 7 20,966 

768 – 5 20,993 

769 – 1 21,021 

770 2 21,048 

771 5 21,075 

772 8 21,103 

773 10 21,130 

774 10 21,157 

775 8 21,185 

776 6 21,212 

777 2 21,239 

778 – 1 21,267 

779 – 4 21,294 

780 – 7 21,322 

781 – 9 21,349 

782 – 9 21,376 

783 – 8 21,404 

784 – 7 21,431 

785 – 4 21,458 

786 – 1 21,486 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

787 1 21,513 

788 4 21,541 

789 6 21,568 

790 7 21,595 

791 7 21,623 

792 7 21,650 

793 5 21,677 

794 3 21,705 

795 0 21,732 

796 – 1 21,760 

797 – 4 21,787 

798 – 5 21,814 

799 – 6 21,842 

800 – 5 21,869 

801 – 4 21,896 

802 – 2 21,924 

803 – 0 21,951 

804 2 21,978 

805 4 22,006 

806 5 22,033 

807 5 22,061 

808 4 22,088 

809 3 22,115 

810 0 22,143 

811 – 1 22,170 

812 – 3 22,197 

813 – 5 22,225 

814 – 6 22,252 

815 – 5 22,280 

816 – 4 22,307 

817 – 3 22,334 

818 – 0 22,362 

819 1 22,389 

820 4 22,416 

821 5 22,444 

822 6 22,471 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

824 6 22,526 

825 5 22,553 

826 3 22,581 

827 0 22,608 

828 – 2 22,635 

829 – 4 22,663 

830 – 7 22,690 

831 – 8 22,717 

832 – 9 22,745 

833 – 8 22,772 

834 – 7 22,800 

835 – 4 22,827 

836 – 1 22,854 

837 2 22,882 

838 6 22,909 

839 9 22,936 

840 11 22,964 

841 12 22,991 

842 11 23,019 

843 9 23,046 

844 5 23,073 

845 0 23,101 

846 – 5 23,128 

847 – 9 23,155 

848 – 13 23,183 

849 – 15 23,210 

850 – 15 23,238 

851 – 13 23,265 

852 – 9 23,292 

853 – 3 23,320 

854 3 23,347 

855 9 23,374 

856 14 23,402 

857 18 23,429 

858 18 23,457 

859 16 23,484 
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PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

860 12 23,511 

861 5 23,539 

862 – 1 23,566 

863 – 7 23,593 

864 – 13 23,621 

865 – 16 23,648 

866 – 17 23,675 

867 – 16 23,703 

868 – 12 23,730 

869 – 7 23,758 

870 – 1 23,785 

871 4 23,812 

872 9 23,840 

873 12 23,867 

874 14 23,894 

875 13 23,922 

876 11 23,949 

877 7 23,977 

878 2 24,004 

879 – 1 24,031 

880 – 6 24,059 

881 – 9 24,086 

882 – 11 24,113 

883 – 11 24,141 

884 – 9 24,168 

885 – 6 24,196 

886 – 3 24,223 

887 0 24,250 

888 4 24,278 

889 7 24,305 

890 9 24,332 

891 9 24,360 

892 8 24,387 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

893 6 24,414 

894 3 24,442 

895 – 0 24,469 

896 – 3 24,497 

897 – 6 24,524 

898 – 8 24,551 

899 – 9 24,579 

900 – 8 24,606 

901 – 6 24,633 

902 – 2 24,661 

903 0 24,688 

904 4 24,716 

905 7 24,743 

906 8 24,770 

907 9 24,798 

908 7 24,825 

909 5 24,852 

910 1 24,880 

911 – 2 24,907 

912 – 6 24,935 

913 – 8 24,962 

914 – 10 24,989 

915 – 9 25,017 

916 – 7 25,044 

917 – 3 25,071 

918 0 25,099 

919 4 25,126 

920 8 25,153 

921 11 25,181 

922 12 25,208 

923 11 25,236 

924 9 25,263 

925 4 25,290 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

926 – 0 25,318 

927 – 5 25,345 

928 – 9 25,372 

929 – 12 25,400 

930 – 13 25,427 

931 – 12 25,455 

932 – 9 25,482 

933 – 5 25,509 

934 – 0 25,537 

935 4 25,564 

936 8 25,591 

937 11 25,619 

938 13 25,645 

939 13 25,674 

940 11 25,701 

941 7 25,728 

942 3 25,756 

943 – 1 25,783 

944 – 5 25,810 

945 – 8 25,839 

946 – 10 25,855 

947 – 11 25,892 

948 – 10 25,920 

949 – 8 25,947 

950 – 6 25,975 

951 – 2 26,002 

952 0 26,029 

953 3 26,057 

954 5 26,084 

955 7 26,111 

956 8 26,139 

957 8 26,166 

958 7 26,194 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

959 6 26,221 

960 4 26,248 

961 2 26,276 

962 0 26,303 

963 – 2 26,330 

964 – 4 26,358 

965 – 5 26,385 

966 – 6 26,413 

967 – 7 26,440 

968 – 7 26,467 

969 – 7 26,495 

970 – 6 26,522 

971 – 4 26,549 

972 – 2 26,577 

973 0 26,604 

974 3 26,631 

975 6 26,659 

976 9 26,686 

977 10 26,714 

978 11 26,741 

979 10 26,768 

980 8 26,796 

981 5 26,823 

982 1 26,850 

983 – 3 26,878 

984 – 7 26,905 

985 – 10 26,933 

986 – 12 26,960 

987 – 13 26,987 

988 – 12 27,015 

989 – 10 27,042 

990 – 6 27,069 

991 – 2 27,097 

PS 

nr. 

a 

mm 

t 

s 

992 2 27,124 

993 6 27,152 

994 10 27,179 

995 12 27,206 

996 14 27,234 

997 13 27,261 

998 11 27,288 

999 8 27,316 

1000 3 27,343 

1001 – 0 27,370 

1002 – 5 27,399 

1003 – 9 27,426 

1004 – 12 27,453 

1005 – 13 27,480 

1006 – 13 27,507 

1007 – 11 27,535 

1008 – 7 27,562 

1009 – 2 27,589 

1010 1 27,617 

1011 6 27,644 

1012 9 27,672 

1013 11 27,699 

1014 12 27,726 

1015 10 27,754 

1016 8 27,781 

1017 4 27,808 

1018 0 27,836 

1019 – 3 27,863 

1020 – 6 27,891 

1021 – 8 27,918 

1022 – 9 27,945 

1023 – 8 27,973 

1024 0 28,000 
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Tillegg 5 

Prøvingsbenk (nr. 3.5.3.1); eksempel på konstruksjon 

(dimensjoner i millimeter)  

 

 _____  

1)  Rattstammens vinkel i forhold til vertikalplanet avhenger av setets innstilling 

og rattets diameter.  

2)  Hellingen bakover for seteputens overflate skal være 3 til 12 i forhold til 

horisontalplanet målt med en belastningsinnretning i samsvar med tillegg 1 

til vedlegg II. For denne klassen avhenger valg av hellingsvinkel av 

sittestillingen. 

Plan 

± 75 mm (± 30) minste 

innstillingsmål 

± 30 mm (± 15) minste 

innstillingsmål 

Profil 

Omdreiningspunkt 

(dimensjoner i millimeter) 
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Tillegg 6 

Filterkarakteristikk for vibrasjonsmåler (nr. 3.5.3.3.5)  

 

 _____  

Spennings-

forhold 

Frekvens (Hz) 

Innsettingstap (dB) 

V ut 

V inn 
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Tillegg 7 

Krav til montering av førerseter for EU-typegodkjenning av traktorer 

1. Alle førerseter skal ha et EU-typegodkjenningsmerke for komponenter og være i samsvar med følgende monterings-

krav: 

1.1. Førersetet skal være montert slik at 

1.1.1. føreren er sikret en behagelig stilling når han kjører og manøvrerer traktoren, 

1.1.2. setet er lett tilgjengelig, 

1.1.3. når setet er i vanlig kjørestilling, kan føreren lett nå de av traktorens forskjellige betjeningsinnretninger som kan bli tatt i 

bruk under kjøringen, 

1.1.4. ingen av sete- eller traktorkomponentene kan påføre føreren kutt eller skader, 

1.1.5. dersom setets stilling bare kan justeres i lengderetningen og i høyden, skal lengdeaksen gjennom setets referansepunkt 

være parallell med traktorens vertikalplan i lengderetningen som går gjennom rattets midtpunkt, med en tillatt 

sideforskyvning på høyst 100 mm, 

1.1.6. når setet kan dreies om en vertikal akse, skal det kunne låses i alle eller enkelte posisjoner, i hvert fall i posisjonen nevnt 

i nr. 1.1.5. 

2. Innehaveren av EU-typegodkjenningen kan be om at den utvides til å gjelde for andre setetyper. Vedkommende 

myndigheter skal gi slik utvidelse på følgende vilkår: 

2.1. den nye setetypen er tildelt EU-typegodkjenning for komponenter, 

2.2. den er konstruert for montering på den traktortypen utvidelsen av EU-typegodkjenning gjelder for, 

2.3. den monteres slik at den oppfyller monteringskravene i dette vedlegg. 

3. Seter som er beregnet på traktorer med en bakre minste sporvidde på 1 150 mm eller mindre, kan ha følgende 

minstedimensjoner på seteflatens dybde og bredde: 

— seteflatens dybde: 300 mm 

— seteflatens bredde: 400 mm 

Denne bestemmelsen gjelder bare dersom verdiene for seteflatens dybde og bredde (hhv. 400 ±50 mm og minst  

450 mm) ikke kan oppnås på grunn av traktorens konstruksjon. 

 _____  
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Tillegg 8 

Metode for bestemmelse av setets referansepunkt (S) 

1. Innretning for bestemmelse av setets referansepunkt (S) 

Innretningen vist i figur 1 består av en plate for setets sitteflate og plater for ryggstøtte. De nederste platene for ryggstøtten 

skal være hengslet i høyde med sittebensknutene (A) og korsryggen (B), og hengsel (B) skal kunne reguleres i høyden. 

2. Metode for å bestemme setets referansepunkt (S) 

Setets referansepunkt (S) skal bestemmes ved bruk av innretningen vist i figur 1 og 2, som simulerer at føreren sitter på 

setet. Innretningen skal plasseres på setet. Den skal deretter belastes med en kraft på 550 N på et punkt som ligger 50 mm 

foran hengsel (A), og de to ryggstøtteplatene skal trykkes lett og tangentielt mot den polstrede ryggstøtten. 

Dersom det ikke er mulig å bestemme nøyaktige tangenter til hvert område av den polstrede ryggstøtten (under og over 

korsryggen), skal følgende framgangsmåte følges: 

a) når det ikke er mulig å bestemme tangenten til det aller nederste området, skal den nederste delen av ryggstøtteplaten i 

vertikal posisjon trykkes lett mot den polstrede ryggstøtten, 

b) når det ikke er mulig å bestemme tangenten til det øverste området, skal hengselet festes 230 mm over setets 

referansepunkt (S) dersom den nederste delen av ryggstøtteplaten er vertikal. De to delene av ryggstøtteplaten i en 

vertikal posisjon skal deretter presses lett og tangentielt mot den polstrede ryggstøtten. 

Figur 1 

Innretning for bestemmelse av setets referansepunkt (S)  
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Figur 2 

Innretning klar til prøving 

 

 ______  
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VEDLEGG XV 

Krav som gjelder manøvreringsrom og atkomst til førerplassen 

1. Definisjon 

I dette vedlegg menes med «referanseplan» planet parallelt med traktorens midtplan i lengderetningen som går 

gjennom setets referansepunkt (S). 

2. Manøvreringsrom 

2.1. For alle traktorer, bortsett fra traktorer i gruppe T2/C2, T4.1/C4.1 og T4.3/C4.3 og traktorer der førersetets 

referansepunkt (S) er mer enn 300 mm fra traktorens midtplan i lengderetningen, skal manøvreringsrommets bredde 

være minst 900 mm, fra 400 til 900 mm over setets referansepunkt (S) og mer enn 450 mm foran dette punktet (se 

figur 1 og 3). 

For traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1 skal manøvreringsrommet være i samsvar med minstedimensjonene i  

figur 7. 

For traktorer i gruppe T4.3/C4.3 og traktorer der førersetets referansepunkt (S) er mer enn 300 mm fra traktorens 

midtplan i lengderetningen, skal manøvreringsrommet over det området som strekker seg til 450 mm foran setets 

referansepunkt (S) ved en høyde på 400 mm over setets referansepunkt (S), ha en samlet bredde på minst 700 mm, og 

ved en høyde på 900 mm over setets referansepunkt (S) ha en samlet bredde på minst 600 mm. 

2.2. Kjøretøyets deler og tilbehør skal ikke være til hinder for føreren under kjøring. 

2.3. For alle rattstamme- og rattstillinger bortsett fra slike som utelukkende anvendes i forbindelse med inn- og utstigning, 

skal det være en klaring på minst 50 mm mellom rattets nederste kant og traktorens faste deler, bortsett fra for 

traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1, der klaringen skal være minst 30 mm; i alle andre retninger skal denne 

klaringen være på minst 80 mm fra kanten på rattet, målt utenfor det areal rattet dekker (se figur 2), bortsett fra for 

traktorer i klasse T2/C2 og T4.1/C4.1, der den skal være minst 50 mm. 

2.4. For alle traktorer bortsett fra traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1 skal førerhusets bakvegg i en høyde fra 300 til 

900 mm over setets referansepunkt (S) være minst 150 mm bak et vertikalt plan som går gjennom referansepunktet og 

som er vinkelrett på referanseplanet (se figur 2 og 3). 

2.4.1.  Denne veggen skal være minst 300 mm bred på hver side av setets referanseplan (se figur 3). 

2.5. De manuelle betjeningsinnretningene skal være plassert i forhold til hverandre og til traktorens andre deler på en slik 

måte at førerens hender ikke kan skades når de betjenes. 

2.5.1.  Håndbetjente betjeningsinnretninger skal ha minsteklaringer i samsvar med nr. 4.5.3 i ISO 4254-1:2013. Dette krav 

gjelder ikke for betjeningsinnretninger som betjenes med fingertuppen, for eksempel trykknapper og elektriske 

brytere. 

2.5.2.  Alternative plasseringer for betjeningsinnretningene kan aksepteres dersom sikkerheten er like god. 

2.6. For alle traktorer bortsett fra traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1 gjelder at ingen fast del av taket må være mindre 

enn 1 050 mm fra setets referansepunkt (S) i et tverrsnitt foran et vertikalplan som går gjennom referansepunktet og 

som er vinkelrett på referanseplanet (se figur 2). Polstringen kan strekke seg ned til 1 000 mm over setets 

referansepunkt (S). 
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2.6.1.  Krumningsradius for overflaten mellom førerhusets bakvegg og førerhusets tak kan være høyst 150 mm. 

3. Atkomst til førerplassen (inn- og utstigning) 

3.1. Inn- og utstigning skal kunne foregå uten fare. Hjulnav, hjulkapsler eller felgkanter godkjennes ikke som trinn. 

3.2. Atkomsten til førerplassen og passasjersetet skal være fri for alle deler som kan forårsake skade. Der en hindring er 

tilstede, som for eksempel en koplingspedal, skal det installeres stigetrinn eller annen fotstøtte for at en trygg atkomst 

til førerplassen skal sikres. 

3.3. Stigetrinn og hele fotstøtter. 

3.3.1.  Stigetrinn og hele fotstøtter skal ha følgende dimensjoner: 

dybdeklaring: minst 150 mm 

(bortsett fra for traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1) 

breddeklaring: minst 250 mm 

(Verdier som ligger under denne minste bredde godkjennes bare når det er 

nødvendig av tekniske årsaker. Når dette er tilfelle, skal målet være å oppnå størst 

mulig klaringsbredde. Denne må imidlertid ikke være under 150 mm.) 

høydeklaring: minst 120 mm 

avstand mellom to trinn: høyst 300 mm (se figur 4). 

3.3.2.  Det øverste trinnet skal være lett å finne og nå for en person som forlater kjøretøyet. Den vertikale avstanden mellom 

to påfølgende trinn skal være så lik som mulig. 

3.3.3.  Det nederste trinnet skal ikke være mer enn 550 mm over bakken når traktoren er utstyrt med de største dekkene 

produsenten har anbefalt (se figur 4). 

3.3.4.  Trinnene skal være konstruert og bygd slik at føttene ikke sklir på dem (f.eks. stålrist eller ristverk). 

3.3.5.  Alternative krav til kjøretøyer i gruppe C. 

3.3.5.1.  Når det gjelder trinn som er integrert i belterammen (se figur 5), kan de trekkes inn til en vinkel på ≤ 15°, dersom i det 

minste grunndimensjonen på opptrinnet B og trinndybden F1 ifølge tabell 1 i EN ISO 2867:2006 er oppfylt, målt fra 

ytterkantene på belteribbene. 

3.3.5.2.  I betraktning av den begrensede sikten ved utstigning skal trinnbredden dessuten være minst like stor som den minste 

verdien angitt i tabell 1 i EN ISO 2867:2006. 

3.3.5.3.  For kjøretøyer i gruppe C med stålbelter og med stigtrinn som er montert på belterammen, trenger ikke trinnets 

ytterkant rage lengre ut enn det vertikale plan som dannes av belteribbenes ytterkant, men skal være så tett på som 

praktisk mulig.  
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3.4. Håndlister/håndtak 

3.4.1.  Det skal finnes håndlister eller håndtak, og de skal være utformet slik at føreren kan ha trepunktskontakt ved 

innstigning i eller utstigning fra førerplassen. Den nedre enden av håndlisten/håndtaket skal ikke være plassert høyere 

enn 1 500 mm over bakken. Det skal være en klaring på minst 30 mm til frigjøring av hånden mellom håndlisten/ 

håndtaket og omkringliggende deler (unntatt ved festepunkter). 

3.4.2.  Det skal finnes en håndlist eller et håndtak over innstigningsinnretningens øverste trinn i en høyde mellom 850 mm og 

1 100 mm. Håndlisten på traktorer skal være minst 110 mm lang. 

4. Atkomst til andre plasser enn førerplassen 

4.1. Det skal være mulig å anvende atkomstveiene til andre plasser (f.eks. for tilpasning av høyre speil eller til rengjøring) 

uten fare. Hjulnav, hjulkapsler og felger godkjennes ikke som trinn. Det skal finnes håndlister eller håndtak, og de 

skal være utformet slik at føreren kan ha trepunktskontakt til enhver tid. 

4.2. Stigetrinn og hele fotstøtter skal ha følgende dimensjoner: 

dybdeklaring: minst 150 mm 

breddeklaring: minst 250 mm 

(Verdier som ligger under denne minste bredde godkjennes bare når det er nødvendig 

av tekniske årsaker. Når dette er tilfelle, skal målet være å oppnå størst mulig 

klaringsbredde. Denne må imidlertid ikke være under 150 mm.) 

høydeklaring: minst 120 mm 

avstand mellom to trinn: minst 300 mm (se figur 6). 

4.2.1.  Slike innstigningsinnretninger skal omfatte en rekke påfølgende trinn som vist i figur 6: hvert trinn skal ha en 

sklisikker overflate, en sideavgrensning på hver side og være utformet på en måte som forebygger opphopning av skitt 

og snø under normale driftsforhold. Den vertikale og horisontale avstanden mellom påfølgende trinn kan variere med 

inntil 20 mm; den må likevel ikke være mindre enn 150 mm. 

5. Dører og vinduer 

5.1. Innretningene som betjener dørene og vinduene skal være utformet og montert slik at de ikke utgjør noen fare for 

føreren eller er forstyrrende under kjøring. 

5.2. Dørens åpningsvinkel skal tillate inn- og utstigning uten fare. 

5.3. Atkomstdørene til førerhuset skal ha en minstebredde på 250 mm i gulvhøyde. 

5.4. Eventuelle ventileringsvinduer skal være lette å regulere. 

6. Nødutganger 

6.1. Antall nødutganger 

6.1.1.  Førerhus med én dør skal ha ytterligere to utganger som fungerer som nødutganger.  
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6.1.2.  Førerhus med to dører skal ha ytterligere en utgang som fungerer som nødutgang, unntatt for traktorer i klasse T2/C2 

og T4.1/C4.1. 

6.2. Alle utgangene skal være på ulike vegger i førerhuset (begrepet «vegg» kan omfatte taket). Frontruter og side-, bak- 

og takvinduer kan betraktes som nødutganger dersom det finnes innretninger til å åpne eller fjerne dem hurtig 

innenfra. 

6.3. For alle traktorer bortsett fra traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1 skal nødutgangene ha de minstedimensjoner som 

kreves for å skrive inn en ellipse med en minste akse på 440 mm og en største akse på 640 mm. 

Traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1 som er utstyrt med førerhus og som ikke oppfyller minstedimensjonene for 

nødutganger som angitt i foregående ledd, skal være utstyrt med minst to dører. 

6.4. Ethvert vindu med tilstrekkelig størrelse kan betegnes som nødutgang dersom det er laget av knusbart glass og kan 

knuses med et verktøy som finnes i førerhuset for dette formål. Glasset nevnt i tillegg 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 til vedlegg I 

til UNECE-reglement nr. 43, anses i dette direktiv ikke som knusbart glass. 

6.5. Nødutgangenes kanter skal ikke utgjøre noen fare. Dersom det ved evakuering av førerhuset kreves at man tar seg ned 

fra en høyde på mer enn 1 000 mm, skal det finnes hjelpemidler som kan lette evakueringen. Dersom utstigningen 

skjer fra baksiden, skal de støttepunkter som består av armene på løftemekanismen med trepunktsoppheng eller 

kraftuttakets beskyttelsesskjerm anses som tilstrekkelige dersom de kan motstå en vertikal belastning på minst  

1 200 N. 

6.6. Nødutgangene skal være merket med piktogrammer med instrukser til føreren i samsvar med vedlegg XXVI. 

 _____  
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Tillegg 1 

Figurer 

Figur 1 

(dimensjoner i millimeter)  
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Figur 2 

(dimensjoner i millimeter)  

 

  

Setets 

referansepunkt 
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Figur 3 

(dimensjoner i millimeter) 
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Figur 4 
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Figur 5 

Dimensjoner på stigtrinn integrert i belterammen på traktorer med belter (kilde: EN ISO 2867:2006) 

 

Figur 6 

(Kilde: EN ISO 4254-1 No 4.5) 

   

Q største tilbaketrekking av et trinn 
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Figur 7 

Minstedimensjoner på manøvreringsrom i traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1 

 

 _____  
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VEDLEGG XVI 

Krav som gjelder kraftuttak 

1. Krav til bakmontert kraftuttak 

Spesifikasjonene i ISO 500-1:2004 og ISO 500-2:2004 får anvendelse på traktorer med bakmontert kraftuttak i samsvar 

med tabell 1. 

Tabell 1 

Anvendelse av standarder for bakmontert kraftuttak for forskjellige grupper av traktorer 

Gjeldende standard 
T1 

C1 

T2 

C2 

T3 

C3 

T4.1 

C4.1 

T4.2 

C4.2 

T4.3 

C4.3 

ISO 500-1:2014(*)(***) X - - X(1) X(1) X(1) X 

ISO 500-2:2004(**) - - X X(2) X(2) - - - - 

X  Gjeldende standard. 

- -  Ikke gjeldende standard. 

X(1)  Standard som gjelder for traktorer med en sporvidde på over 1 150 mm. 

X(2)  Standard som gjelder for traktorer med en sporvidde på 1 150 mm eller mindre. 

(*) I standarden ISO 500-1:2014 får siste punktum i nr. 6.2 ikke anvendelse. 

(**) I dette vedlegg skal denne standarden også gjelde traktorer med et kraftuttak med en effekt på over 20 kW målt i samsvar med ISO 

789-1:1990 

(***) For kraftuttak av type 3, og når det er mulig å redusere dimensjonene på åpningen i verneskjermen for å tilpasse den til de 

koplingsdelene som skal brukes, må brukerhåndboken inneholde følgende opplysninger: 

— advarsel om konsekvensene og farene som følge av å redusere dimensjonene på verneskjermen, 

— særlige anvisninger og advarsler i forbindelse med tilkopling og frakopling av kraftuttak, 

— særlige anvisninger og advarsler i forbindelse med bruk av verktøy eller maskiner som er tilkoplet det bakmonterte kraftuttaket. 

2. Krav til frontmontert kraftuttak 

Spesifikasjonene i ISO-standard 8759-1:1998, bortsett fra punkt 4.2, får anvendelse på traktorer i alle T- og C-grupper som 

er utstyrt med frontmontert kraftuttak som angitt i nevnte standard. 

 _____  
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VEDLEGG XVII 

Krav som gjelder vern av motorkomponenter 

1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med 

1.1. «farlig del» ethvert punkt som på grunn av plasseringen eller konstruksjonen av traktorens faste eller bevegelige 

deler medfører risiko for personskade. Farlige deler er i første rekke klemmepunkter, avklippingspunkter, 

skjærepunkter, gjennomboringspunkter, inntrengingspunkter, fasthengingspunkter og angrepspunkter, 

1.1.1. «klemmepunkt» ethvert farlig punkt der deler beveger seg i forhold til hverandre eller i forhold til faste deler på en 

slik måte at personer eller visse kroppsdeler kan komme i klem, 

1.1.2. «avklippingspunkt» ethvert farlig punkt der deler beveger seg langs hverandre eller langs andre deler på en slik måte 

at personer eller visse kroppsdeler kan bli klemt eller klippet av, 

1.1.3. «skjære-, gjennomborings- eller inntrengingspunkt» ethvert farlig punkt der bevegelige eller faste deler som er 

kvasse, spisse eller butte, kan skade personer eller visse kroppsdeler, 

1.1.4. «fasthengingspunkt» ethvert farlig punkt der utstikkende, kvasse kanter, tagger, stifter, skruer og bolter, smørenipler, 

aksler, akselender og andre deler beveger seg på en slik måte at personer, visse kroppsdeler eller klær kan bli 

hengende fast eller dratt med, 

1.1.5. «angrepspunkt» ethvert farlig punkt der deler, når de beveger seg, reduserer en åpning slik at personer, visse 

kroppsdeler eller klær kan henge fast, 

1.2. «rekkevidde» den lengste avstanden som kan nås av personer eller enkelte kroppsdeler oppover, nedover, innover, 

forbi, rundt og tvers over uten hjelp av noen gjenstand (figur 1), 

1.3. «sikkerhetsavstand» den avstanden som tilsvarer rekkevidden eller kroppens mål, pluss en sikkerhetsmargin  

(figur 1), 

1.4. «normal drift» at traktoren brukes til det formålet som produsenten har ment, av en person som er kjent med 

traktorens egenskaper og som følger produsentens anvisninger om drift, vedlikehold og sikker betjening, slik dette er 

angitt i brukerhåndboken og ved merking på traktoren, 

1.5. «frisone rundt drivhjulene» klaringen mellom dekkene til drivhjulene og de omkringliggende kjøretøydelene, 

1.6. «setets indekspunkt (SIP)» punktet bestemt i samsvar med ISO 5353:1995. 

2. Alminnelige krav 

2.1. Motorkomponenter, utstikkende deler og hjul på traktorer skal være konstruert, montert og vernet på en slik måte at 

personskader ikke oppstår under normal bruk. 

2.2. Kravene i nr. 2 anses som oppfylt dersom kravene i nr. 3 er oppfylt. Andre løsninger enn dem som er beskrevet i 

nr. 3, godkjennes dersom produsenten kan bevise at disse minst tilsvarer kravene i nr. 3.  
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2.3. Verneinnretninger skal være godt festet til traktoren. 

2.4. Panser og lokk skal være konstruert slik at de ikke forårsaker skade dersom de blir slått igjen ved et uhell (f.eks. være 

utstyrt med sikkerhetsinnretninger eller en passende festeanordning eller ha en tilfredsstillende form). 

2.5. En enkelt verneinnretning kan beskytte flere farlige punkter. Dersom reguleringsinnretninger, vedlikeholds-

innretninger eller støydempingsinnretninger som fungerer bare når motoren er i gang, er montert under en enkelt 

verneinnretning, skal imidlertid flere verneinnretninger monteres. 

2.6. Sikringsinnretninger (f.eks. fjærlåser eller klaffer) 

— til å holde på plass koplingsanordninger som kan løsnes enkelt (f.eks. støpsler), 

og tilsvarende deler til 

— verneinnretninger som kan åpnes uten verktøy (f.eks. motorpanser) 

skal være godt festet enten til traktorfestet eller til verneinnretningen. 

3. Sikkerhetsavstander for å unngå kontakt med farlige deler 

3.1. Sikkerhetsavstanden skal måles fra de punktene som kan nås for drift, vedlikehold og kontroll av traktoren, samt fra 

bakkenivå i samsvar med brukerhåndboken. Når sikkerhetsavstandene skal bestemmes, er hovedprinsippet at 

traktoren er i den tilstanden den er konstruert for, og at det ikke blir brukt noe hjelpemiddel for å nå den farlige 

delen. 

Sikkerhetsavstandene er fastsatt i nr. 3.2.1-3.2.5. I bestemte områder og for bestemte deler er sikkerhetsnivået 

tilstrekkelig dersom traktoren oppfyller kravene fastsatt i nr. 3.2.6-3.2.14. 

3.2. Avskjerming av farlige punkter 

3.2.1.  Rekkevidde oppover 

Sikkerhetsmarginen oppover skal være 2 500 mm (se figur 1) for personer som står oppreist. 

Figur 1 

 

 

Farlig punkt 

Sikkerhets-

avstand 

Rekkevidde 

Ekstra sikkerhetsmargin 
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3.2.2.  Rekkevidde nedover, over en kant 

Sikkerhetsmarginen for rekkevidde over en kant er: 

a = fra bakkenivå opp til farlig del 

b = høyden på kanten eller verneinnretningen 

c = horisontal avstand mellom farlig del og kant (se figur 2). 

Figur 2 

 

Når rekkevidden er både nedover og over en kant, skal sikkerhetsavstandene angitt i tabell 1, overholdes. 

Tabell 1 

(i mm) 

a: Avstand 

fra bakken til 

farlig punkt 

Høyde mellom kanten og verneinnretning b 

2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 

Vannrett avstand c fra farlig punkt 

2400 — 100 100 100 100 100 100 100 

2200 — 250 350 400 500 500 600 600 

2000 — — 350 500 600 700 900 1100 

1800 — — — 600 900 900 1000 1100 

1600 — — — 500 900 900 1000 1300 

1400 — — — 100 800 900 1000 1300 

1200 — — — — 500 900 1000 1400 

1000 — — — — 300 900 1000 1400 

800 — — — — — 600 900 1300 

Farlig punkt 
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(i mm) 

a: Avstand 

fra bakken til 

farlig punkt 

Høyde mellom kanten og verneinnretning b 

2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 

Vannrett avstand c fra farlig punkt 

600 — — — — — — 500 1200 

400 — — — — — — 300 1200 

200 — — — — — — 200 1100 

3.2.3.  Rekkevidde rundt 

Sikkerhetsmarginen i tabell 2 nedenfor er en minsteavstand som skal overholdes for at den aktuelle kroppsdelen ikke 

skal nå det farlige punktet. Når sikkerhetsmarginen anvendes, skal det aktuelle hovedkroppsleddet hvile stødig mot 

kanten av verneinnretningen. Sikkerhetsmarginen anses ikke som overholdt før det er godtgjort at det ikke er mulig 

for noen kroppsdel å nå eller trenge lenger inn. 

Tabell 2 

Kroppsdel Sikkerhetsavstand Figur 

Hånd 

Fra første fingerledd til fingertuppene 

≥ 120 mm 

 

Hånd 

Fra håndleddet til fingertuppene 

≥ 230 mm 

 

 

Kroppsdel Sikkerhetsavstand Illustrasjon 

Arm 

Fra albuen til fingertuppene 

≥ 550 mm 
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Kroppsdel Sikkerhetsavstand Illustrasjon 

Arm 

Fra skulderen til fingertuppene 

≥ 850 mm 

 

3.2.4.  Gjennomtrenging og rekkevidde tvers over 

Dersom det er mulig å trenge gjennom eller over åpninger og fram til farlige deler, skal minste sikkerhetsavstand 

angitt i tabell 3 og 4, overholdes. 

Deler som beveger seg i forhold til hverandre, eller bevegelige deler langs faste deler, blir ikke ansett som 

risikofaktorer dersom de er mindre enn 8 mm fra hverandre. 

I tillegg til disse kravene må kjøretøyer utstyrt med sadelsete og styre oppfylle kravene i EN 15997:2011 om 

bevegelige deler. 

Tabell 3 

Sikkerhetsavstander for avlange og parallelle åpninger 

a er åpningens minstedimensjon 

b er sikkerhetsavstanden fra farlig punkt 

Fingertupp Finger 
Hånd til tommel-

fingerroten 
Arm til armhulen — 

  
 

 

 

4 < a ≤ 8 8 < a ≤ 12 12 < a ≤ 20 20 < a ≤ 30 30 < a ≤ 135 maks. > 135 

b ≥ 15 b ≥ 80 b ≥ 120 b ≥ 200 b ≥ 850 — 
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Tabell 4 

Sikkerhetsavstander for kvadratiske eller runde åpninger 

a er åpningens diameter eller sidelengde 

b er sikkerhetsavstanden fra farlig punkt 

Fingertupp Finger 
Hånd til tommel-

fingerroten 
Arm til armhulen — 

 

 

 

 

 

4 < a ≤ 8 8 < a ≤ 12 12 < a ≤ 25 25 < a ≤ 40 40 < a ≤ 250 maks. 250 

b ≥ 15 b ≥ 80 b ≥ 120 b ≥ 200 b ≥ 850 — 

3.2.5.  Sikkerhetsavstander ved klemmepunkter 

Et klemmepunkt anses ikke som farlig for kroppsdelen vist i figuren, dersom sikkerhetsavstandene ikke er mindre 

enn dem som er angitt i tabell 5, og dersom det ikke er fare for at den tilstøtende, bredere delen av kroppen kan 

stikkes inn. 

Tabell 5 

Kroppsdel Kropp Bein Fot Arm 
Hånd, håndledd, 

knyttet hånd 
Finger 

Sikkerhets-

avstander 

500 180 120 100 25 

Illustrasjon 

 

 

 

 
 

 

3.2.6.  Betjeningsinnretninger 

Mellomrommet mellom to pedaler og hullene som betjeningsinnretningene går gjennom, anses ikke som klemme- 

eller avklippingspunkter.  
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3.2.7.  Bakre trepunktskopling 

3.2.7.1.  Bak et plan som går gjennom midtplanet til løftestengenes omdreiningspunkt i et trepunkts koplingssystem, skal det 

være en sikkerhetsmargin på minst 25 mm mellom bevegelige deler for hvert punkt på løfteinnretningens slaglengde, 

unntatt posisjonen 0,1 n øverst og nederst; det skal også være en avstand på 25 mm eller en vinkel på minst 30° for 

avklippingsdeler som fører til en vinkelendring (se figur 3). Slaglengde n′, redusert med 0,1 n både øverst og nederst, 

defineres slik (se figur 4). Dersom de nedre armene påvirkes direkte av løftemekanismen, defineres referanseplanet 

som et tverrgående vertikalt midtplan i forhold til disse armene. 

Figur 3 

 

Forklaring: 

A = løftearm 

B = nedre arm 

C = løftestang 

D = traktorens understell 

E = plan gjennom aksene dannet av løftestengenes omdreiningspunkter 

F = frisone  
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Figur 4 

 

3.2.7.2.  Når det gjelder slaglengden n til den hydrauliske løfteinnretningen, begrenses den nederste posisjon A på 

koplingspunktet på den nedre armen av dimensjonen «14» i samsvar med kravene fastsatt i ISO-standard 730:2009, 

mens øverste posisjon B begrenses av den største hydrauliske slaglengden. Slaglengden n′ tilsvarer slaglengden n 

redusert øverst og nederst med 0,1 n og utgjør den vertikale avstanden mellom A′ og B′. 

3.2.7.3.  Innenfor slaglengden n′ må det dessuten være en minste sikkerhetsmargin rundt profilen til løftestengene på 25 mm i 

forhold til omkringliggende deler. 

3.2.7.4.  Dersom det i forbindelse med en trepunktskopling blir brukt koplingsinnretninger som ikke krever at en operatør 

oppholder seg mellom traktoren og redskapene under montering (for eksempel en hurtigkopling), får bestemmelsene 

i nr. 3.2.7.3 ikke anvendelse. 

3.2.7.5.  Brukerhåndboken bør inneholde særlige opplysninger om farlige punkter foran planet definert i første punktum i 

nr. 3.2.7.1. 

3.2.8.  Fremre trepunktskopling 

3.2.8.1.  Ved hvert punkt på løfteinnretningens slaglengde n, unntatt for øverste og nederste 0,1 n, skal det være en 

sikkerhetsmargin på minst 25 mm mellom de bevegelige delene og en sikkerhetsmargin på 25 mm eller en vinkel på 

minst 30° dersom vinkelen endres på grunn av avklippingsdelenes bevegelse. Slaglengde n′, redusert med 0,1 n både 

øverst og nederst, defineres som følger (se også figur 4). 

3.2.8.2.  Når det gjelder slaglengden n til den hydrauliske løfteinnretningen, begrenses den nederste posisjon A på 

koplingspunktet på den nedre armen av dimensjonen «14» i henhold til ISO-standard 8759 del 2 av mars 1998, mens 

øverste posisjon B begrenses av den største hydrauliske slaglengden. Slaglengden n′ reduseres øverst og nederst med 

0,1 n og den loddrette avstanden mellom A′ og B′. 

3.2.8.3.  Dersom det i forbindelse med de nedre armene i en fremre trepunktskopling blir brukt koplinger (for eksempel en 

hurtigkopling) som ikke krever at en person oppholder seg mellom traktoren og redskapene under montering, vil 

kravene i henhold til nr. 3.2.8.1 ikke gjelde innenfor en radius på 250 mm fra punktene der de nedre armene er koplet 

til traktoren. Innenfor slaglengden n′ må det imidlertid være en sikkerhetsmargin rundt profilen til løftestengene/-

sylindrene på minst 25 mm mot tilstøtende deler. 

3.2.9.  Førersete og omgivelser 

Når føreren sitter, skal alle klemme- og avklippingspunkter være utenfor rekkevidde for førerens hender eller føtter. 

Dette kravet anses å være oppfylt dersom følgende vilkår er oppfylt:  

S
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3.2.9.1.  Førersetet er justert i midtstilling både horisontalt og vertikalt. Førerens rekkevidde er delt inn i sonene A og B. 

Midtpunktet i disse sonene ligger 60 mm foran og 580 mm over setets indekspunkt (SIP) (se figur 5). Sone A består 

av en geometrisk kule med en radius på 550 mm, mens sone B ligger i området mellom denne kulen og en kule med 

en radius på 1 000 mm. 

Figur 5 

 

3.2.9.2.  Det skal være en sikkerhetsavstand på 120 mm in sone A og 25 mm i sone B nær klemme- og avklippingspunktene, 

mens det kreves en minste vinkel på 30° dersom avklippingsdelene medfører vinkelendring. 

3.2.9.3.  I sone A tas det bare hensyn til klemme- og avklippingspunkter som skyldes deler satt i bevegelse av en energikilde 

utenfra. 

3.2.9.4.  Dersom en farlig del er en konstruksjonsdel ved siden av setet, skal sikkerhetsavstanden være minst 25 mm mellom 

konstruksjonsdelen og setet. Det finnes ingen farlig del mellom setets ryggstøtte og de tilstøtende konstruksjons-

delene bak ryggstøtten dersom de omkringliggende konstruksjonsdelene er jevne og setets ryggstøtte i seg selv er 

avrundet i den tilstøtende sonen og ikke har noen skarpe kanter. 

3.2.9.5.  Girkasser og andre kjøretøydeler og tilbehør som produserer støy, vibrasjoner og/eller varme, skal være isolert fra 

førersetet. 

3.2.10.  Passasjersete (eventuelt) 

3.2.10.1.  Dersom deler utgjør en fare for føttene, skal det sørges for verneinnretninger innenfor en halvkuleradius på 800 mm 

som går nedover fra seteputens fremre kant. 

3.2.10.2.  Innenfor en kule med et midtpunkt 670 mm over midten av fremre kant av passasjersetet, skal farlige punkter i sone 

A og B sikres som beskrevet i nr. 3.2.9 (se figur 6).  

Kule Sone B 

Sone A 

Setets referansepunkt (SIP) 
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Figur 6 

 

3.2.11.  Traktorer i gruppe T2/C2, T4.1/C4.1 og T4.3/C4.3 

3.2.11.1.  Når det gjelder traktorer i gruppe T2/C2, T4.1/C4.1 og T4.3/C4.3, får kravene i nr. 3.2.9 ikke anvendelse på sonen 

under et plan som heller 45° bakover og på tvers av kjøreretningen, og som går gjennom et punkt 230 mm bak setets 

indekspunkt (se figur 7). Dersom det finnes farlige punkter i denne sonen, skal det festes advarsler om disse på 

traktoren. 

Figur 7 

 

3.2.12.  Styring og svingaksel 

Deler som beveger seg i forhold til hverandre eller i forhold til faste deler, skal beskyttes dersom de befinner seg 

innenfor sonen definert i nr. 3.2.9 og 3.2.10. 

Dersom traktoren er utstyrt med leddstyring, skal det settes opp tydelige advarsler som ikke kan slettes eller fjernes, 

innenfor svingradien på hver side av traktoren, og disse advarslene skal ved hjelp av tekst eller illustrerende skilt 

opplyse om at det ikke er tillatt å oppholde seg innenfor den ubeskyttede svingradien. Traktorens brukerhåndbok skal 

inneholde de samme opplysningene.  

Kule 

Kule 

Setets indekspunkt (SIP) 

Sone B 

Sone A 
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3.2.13.  Drivaksler montert på traktoren 

Drivaksler (for eksempel for firehjulsdrift) som kan rotere bare når traktoren er i bevegelse, skal beskyttes dersom de 

ligger innenfor sonen definert i nr. 3.2.9 og 3.2.10. 

3.2.14.  Frisone rundt drivhjulene 

3.2.14.1.  Frisonen rundt drivhjulene på traktorer uten lukket førerhus, når disse er utstyrt med dekk av største type, skal være i 

samsvar med dimensjonene angitt i figur 8 og tabell 6. 

Figur 8 

 

Tabell 6 

Gruppe T1/C1, T3/C3 og T4.2/C4.2 Gruppe T2/C2, T4.1/C4.1 og T4.3/C4.3 

a h a h 

mm mm mm mm 

40 60 15 30 

3.2.14.2.  For traktorer i gruppe T2/C2, T4.1/C4.1 og T4.3/C4.3 kan frisonen rundt drivhjulene være mindre enn den som er 

vist i figur 8 og tabell 6, i tillegg til sonene nevnt i nr. 3.2.9 og 3.2.10, dersom hjulavskjermingene også brukes til å 

skrape av jord som har festet seg til hjulene. 

4. Krav til motstandsevne for verneinnretninger 

4.1. Verneinnretninger, særlig dem med en vertikal høyde fra bakken på opptil 550 mm, som det under normal bruk ikke 

er mulig å unngå blir brukt som stigbrett, skal utformes slik at de kan motstå en vertikal belastning på 1 200 N. 

Oppfyllelsen av dette krav skal kontrolleres ved hjelp av prøvingen angitt i vedlegg C til ISO 4254-1:2013 eller en 

likeverdig metode som oppfyller de samme kriteriene for godkjenning av prøvingen.  

Minste sporvidde 

Hjulavskjerming 
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5. Motorpanser 

5.1. Det hengslede motorpanseret skal bare kunne åpnes med et verktøy (en utløsningsmekanisme inne i førerhuset kan 

godtas) og skal stenges med en selvlåsende mekanisme. 

5.2. Sidedeksler skal monteres som 

5.2.1. faste avskjerminger som holdes på plass med sveising eller skruer og bolter som bare kan åpnes med verktøy. De 

faste avskjermingene skal ikke sitte på plass dersom festedelene mangler, 

eller 

5.2.2. hengslede avskjerminger som bare kan åpnes ved bruk av verktøy, og som er selvlåsende når de er lukket, 

eller 

5.2.3. skjermer som åpnes når panseret åpnes, og som bare kan åpnes ved bruk av verktøy. 

5.3. Ytterligere verneinnretninger skal monteres dersom det finnes justerings-, vedlikeholds- eller støydempingssystemer 

under motorpanseret som kan håndteres bare mens motoren er i gang. 

5.4. Det skal finnes mekaniske støtter eller hydrauliske låseinnretninger (f.eks. støtter eller gassfjærer) for å hindre at 

motorpanseret faller ned fra åpen stilling. 

5.5. Det skal finnes innretninger som letter sikker håndtering av panseret (f.eks. håndtak, rep eller deler av selve panseret 

som er utformet for å gi et bedre grep) og forhindrer risiko for klemming, støt eller for stor anstrengelse. 

5.6. Motorpanserets åpninger skal merkes med piktogrammer i samsvar med vedlegg XXVI, og det skal finnes instrukser 

i brukerhåndboken. 

6. Varme overflater 

6.1. Varme overflater som kan nås av føreren under normal drift av traktoren, skal tildekkes eller isoleres. Dette gjelder 

varme overflater i nærheten stigtrinn, håndlister, håndtak og integrerte traktordeler som brukes som innstignings-

innretninger, og som kan bli berørt av vanvare, og deler som er direkte tilgjengelige fra førersetet (f.eks. girkasse og 

overføring i traktorer uten plattform). 

6.2. Dette kravet oppfylles ved korrekt plassering av faste avskjerminger eller med sikkerhetsavstander for å avgrense 

eller isolere de varme overflatene på kjøretøyet. 

6.3. Kontakt med andre ikke særlig farlige varme overflater eller overflater som kan være farlige bare i særlige 

situasjoner som går ut over vanlig bruk, skal merkes med piktogrammer i samsvar med vedlegg XXVI og angis i 

brukerhåndboken. 

6.4. I tillegg må kjøretøy utstyrt med sadelsete og styre oppfylle kravene i EN 15997:2011 om varme overflater. 

 _____  
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VEDLEGG XVIII 

Krav som gjelder bilbeltefester 

A. ALMINNELIGE KRAV 

1.1. Et kjøretøy i gruppe T eller C med veltevern skal også ha bilbeltefester som oppfyller standard ISO 3776-1:2006. 

1.2. I tillegg skal bilbeltefestene oppfylle kravene i bokstav B, C eller D. 

B. TILLEGGSKRAV TIL BILBELTEFESTER (ALTERNATIV TIL KRAVENE I BOKSTAV C OG D)(1) 

1. Virkeområde 

1.1. Bilbelter er en type sikringsutstyr som brukes for å sikre føreren i motorkjøretøyer. 

Denne anbefalte framgangsmåten fastsetter kravene til minste yteevne og prøvinger av fester til jordbruks- og 

skogbrukstraktorer. 

Den gjelder også for festing av hoftebelter. 

2. Forklaring av begreper som anvendes ved prøving av ytelse 

2.1. Med bilbelteenhet menes en sele eller et belte som festes over hoftene eller magepartiet for å sikre en person i en maskin. 

2.2. Med forlengelsesbelte menes enhver sele, belte eller tilsvarende innretning som bidrar til å overføre belastningene på 

bilbeltet. 

2.3. Med feste menes det punktet der bilbelteenheten er mekanisk festet til setet eller traktoren. 

2.4. Med setefeste menes alle tilhørende deler (som skinner osv.) som brukes til å feste setet til den relevante delen av 

traktoren. 

2.5. Med førersikringsutstyr menes hele systemet bestående av bilbelteenhet, sete, fester og forlengelsesbelte som overfører 

belastningen på bilbeltet til traktoren. 

2.6. Med de berørte setedeler menes alle setekomponenter hvis masse kan øke belastningen på setefestet (på kjøretøy-

strukturen) dersom traktoren velter. 

3. Prøvingsmetode 

Prøvingsmetoden gjelder for bilbeltefester for en fører eller en person i tillegg til føreren. 

Prøvingsmetoden gjelder bare statiske prøvinger av fester. 

Dersom en produsent for et gitt vern leverer mer enn ett sete med identiske komponenter som overfører belastningen fra 

bilbeltefestet til setefestet på veltevernets gulv eller traktorunderstellet, har prøvingsinstitusjonen anledning til å prøve 

bare den oppstillingen som tilsvarer det tyngste setet (se også under). 

Setet skal være i posisjon under prøvingene og festet til festepunktene på traktoren gjennom alle tilhørende deler (som 

fjæring, skinner osv.) angitt for den komplette traktoren. Det skal ikke brukes noen ytterligere deler som ikke er standard 

som kan øke strukturens styrke.  
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Et prøvingsscenario basert på den verst tenkelige belastningen av bilbeltefestenes yteevne skal fastsettes med hensyn til 

følgende punkter: 

— Dersom massen av alternative seter er sammenlignbar, skal seter utstyrt med bilbeltefester som overfører 

belastningen gjennom setets struktur (for eksempel via fjæringssystemet og/eller justeringsskinner) tåle en mye 

høyere prøvingsbelastning. Det er derfor sannsynlig at de tilsvarer det verst tenkelige tilfelle, 

— Dersom den påførte belastningen går gjennom setefestet til kjøretøyets understell, bør setet innstilles i 

lengderetningen slik at det oppnås minst mulig overlapping av monteringsskinnene. Dette vil vanligvis være tilfellet 

når setet er i bakerste stilling, men dersom setet i visse kjøretøyer ikke kan skyves helt tilbake, kan den verst 

tenkelige belastningen være når setet er skjøvet så langt forover som mulig. Det er nødvendig å observere hvor mye 

setet beveger seg og overlappingen av monteringsskinnene. 

Festene skal kunne motstå de belastninger som bilbeltet utsettes for gjennom en innretning som vist i figur 1. 

Bilbeltefestene skal kunne motstå disse prøvingsbelastningene med setet innstilt i den verst tenkelige posisjon i 

lengderetningen, for å sikre at prøvingsvilkårene er oppfylt. Dersom prøvingsinstitusjonen ikke er i stand til å identifisere 

den innstillingen som er den verst tenkelige blant de mulige seteinnstillingene, skal prøvingsbelastningene påføres med 

setet i midtstilling i lengderetningen. For seter med fjæring skal setet være satt i midtstilling i fjæringsvandringen, med 

mindre dette klart er i strid med seteprodusentens anvisninger. Dersom det finnes særlige anvisninger for innstilling av 

setet, skal disse følges og angis i rapporten. 

Etter at belastningen er påført setet, skal belastningsinnretningen ikke flyttes for å oppveie for eventuelle endringer som 

kan oppstå i forhold til belastningsvinkelen. 

3.1. Belastning forover 

Strekkraften skal påføres forover og oppover i en vinkel på 45° ± 2° i forhold til horisontalplanet, som vist i figur 2. 

Festene skal kunne motstå en kraft på 4 450 N. Dersom kraften som påføres bilbelteenheten, overføres til kjøretøyets 

understell gjennom setet, skal setefestet kunne motstå denne kraften pluss en tilleggskraft som er fire ganger så stor som 

tyngdekraften for alle berørte setedelers masse; kraften skal påføres forover og oppover i en vinkel på 45° ± 2° i forhold 

til horisontalplanet, som vist i figur 2. 

3.2. Belastning bakover 

Strekkraften skal påføres bakover og oppover i en vinkel 45° ± 2° i forhold til horisontalplanet, som vist i figur 3. Festene 

skal kunne motstå en kraft på 2 225 N. Dersom kraften som påføres bilbelteenheten, overføres til kjøretøyets understell 

gjennom setet, skal setefestet kunne motstå denne kraften pluss en tilleggskraft som er dobbelt så stor som tyngdekraften 

for alle berørte setedelers masse; kraften skal påføres bakover og oppover i en vinkel på 45° ± 2° i forhold til 

horisontalplanet, som vist i figur 3. 

Begge strekkrefter skal være likt fordelt på festene. 

3.3. Bilbeltespennens utløsningskraft (dersom dette kreves av produsenten) 

Bilbeltespennen skal åpnes med en kraft på høyst 140 N etter påføring av belastning. Dette kravet er oppfylt dersom 

bilbelteenheten oppfyller kravene i UNECE-reglement nr. 16 eller rådsdirektiv 77/541/EØF(1). 

3.4. Prøvingsresultat 

Krav til godkjenning 

Under påvirkning av kreftene angitt i 3.12.3.1 og 3.12.3.2 kan varig deformasjon av en systemkomponent og festeområde 

aksepteres. Det skal likevel ikke forekomme feil som medfører utløsning av bilbeltet, setefestet eller seteinnstillingens 

låsemekanisme. 

Setets justerings- eller låseinnretning trenger ikke være funksjonsdyktig etter påføring av prøvingsbelastningen.  

  

(1) Rådsdirektiv 77/541/EØF av 28. juni 1977 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bilbelter og sikringsutstyr i motorvogner 

(EFT L 220 av 29.8.1977, s. 95). 
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Figur 1 

Innretning for påføring av belastning 

 

Merknad: Dimensjoner som ikke er angitt, kan velges fritt etter prøvingsanlegg og påvirker ikke prøvingsresultatene. 

Figur 2 

Påføring av belastning oppover og forover 

 

 

Skumgummi 25 mm 
tykkelse, trukket med stoff 

Prøvingsbelastning 

Alternativ utforming Dimensjoner i millimeter 
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Figur 3 

Påføring av belastning oppover og bakover 

 

C. TILLEGGSKRAV TIL BILBELTEFESTER (ALTERNATIV TIL KRAVENE I BOKSTAV B OG D) 

Kjøretøyer i gruppe T og C utstyrt med bilbeltefester som oppfyller kravene i standard ISO 3776-2:2013, skal anses å være i 

samsvar med dette vedlegg. 

D. TILLEGGSKRAV TIL BILBELTEFESTER (ALTERNATIV TIL KRAVENE I BOKSTAV B OG C) 

Kjøretøyer i gruppe T og C utstyrt med bilbeltefester som er prøvd og tildelt en prøvingsrapport på grunnlag av UNECE-

reglement nr. 14, skal anses å være i samsvar med dette vedlegg. 

Forklarende merknader til vedlegg XVIII 

(1) Bortsett fra for nummereringen er kravene angitt i bokstav B identiske med ordlyden i det standardiserte OECD-regelverk 

for offisiell prøving av veltevern på jordbruks- og skogbrukstraktorer (statisk prøving), OECD-regelverk 4, utgave 2015 av 

juli 2014. 

 _____  

Prøvingsbelastning 
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VEDLEGG XIX 

Krav som gjelder bilbelter 

1. Når et kjøretøy i gruppe T eller C er utstyrt med veltevern, skal det være utstyrt med bilbelter og oppfylle kravene fastsatt i 

ISO 3776-3:2009. 

2. Som et alternativ til kravene i nr. 1 skal kjøretøyer i gruppe T eller C som er utstyrt med veltevern som er prøvd og tildelt en 

prøvingsrapport på grunnlag av UNECE-reglement nr. 16, anses å være i samsvar med dette vedlegg. 

 _____  
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VEDLEGG XX 

Krav som gjelder vern mot inntrengende gjenstander 

1. Kjøretøyer i gruppe T og C som er utstyrt for skogbruk, skal oppfylle kravene til vern mot inntrengende gjenstander fastsatt 

i ISO 8084:2003. 

2. Alle andre kjøretøyer i gruppe T og C skal, dersom de er utstyrt med vern mot inntrengende gjenstander, oppfylle kravene i 

nr. 1 i UNECE-reglement nr. 43(1), vedlegg 14 om sikkerhetsglass. 

 _____  

  

(1) EUT L 230 av 31.8.2010, s. 119. 
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VEDLEGG XXI 

Krav som gjelder eksosanlegg 

1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med «eksosanlegg» kombinasjonen av eksosrør, ekspansjonskammer, lydpotte og forurensnings-

reduserende innretning. 

2. Alminnelige krav 

2.1. Eksosrøret skal være plassert slik at eksosen ikke kan trenge inn i førerhuset. 

2.2. De delene av eksosrøret som ligger utenfor panseret, skal beskyttes med en avgrensing, avskjerminger eller gitre, for å 

unngå faren for utilsiktet kontakt med varme overflater. 

3. Traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1. 

For traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1 gjelder følgende krav: 

3.1. Foran et referanseplan som står vinkelrett på kjøretøyets lengdeakse, og som går gjennom midtpunktet til en pedal uten 

belastning (clutch og/eller driftsbrems), skal det anlegges beskyttelse mot svært varme deler av eksosanlegget som de 

ligger i mindre enn 300 mm avstand i øvre sone (700 mm over bakkenivå) og i mindre enn 150 mm avstand i nedre sone 

(se figur 1). På siden er området som skal beskyttes, avgrenset av yttersiden på traktoren og yttersiden på eksosanlegget. 

3.2. Svært varme deler av eksosanlegget som går under stigbrettet, skal være tildekket eller varmeisolert på det vertikale plan. 

Figur 1 

(dimensjoner i millimeter) 

 

 _____  

Referanseplan 
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VEDLEGG XXII 

Krav som gjelder brukerhåndboken 

1. Brukerhåndboken skal være i samsvar med kravene i ISO-standard 3600:1996, bortsett fra nr. 4.3 (Identifikasjon av 

maskin). 

2. I tillegg skal brukerhåndboken inneholde relevante opplysninger om følgende: 

a) innstilling av setet og opphenget med tanke på førerens ergonomiske plassering i forhold til betjeningsinnretninger 

og for å minske risikoen forbundet med helkroppsvibrasjon, 

b) bruk og innstilling av varmeanlegg, ventilasjon og klimaanlegg, dersom dette finnes, 

c) start og stopp av motoren, herunder prinsippene for sikker start/stopp ved hjelp av håndbrems, sette betjenings-

innretningene i fristilling og ta ut nøkkelen, 

d) plassering og åpning av nødutganger, 

e) anvisninger for inn- og utstigning av traktoren, 

f) faresonen rundt dreieaksen på midjestyrte traktorer, 

g) bruk av eventuelle spesialverktøy, 

h) bruk av sikre metoder ved service og vedlikehold, herunder rengjøring og arbeid i høyden, 

i) opplysninger om intervallene for inspeksjon av hydraulikkslanger, 

j) anvisninger om hvordan traktoren skal slepes, 

k) anvisninger om framgangsmåter for sikker bruk av jekker og anbefalte jekkfester, 

l) farer forbundet med batterier og drivstofftank, 

m) bruk av traktoren som er forbudt på grunn av risiko for velt, med anvisning om at listen ikke er uttømmende, 

n) risikoer forbundet med varme overflater, herunder andre risikoer som påfylling av olje eller kjølevæske i varme 

motorer eller girsystemer, 

o) vernenivået for eventuelle vern mot fallende gjenstander, 

p) nivået for vern av føreren mot inntrengende gjenstander, om relevant, 

q) advarsel om faren ved kontakt med luftledninger, 

r) lynnedslag, 

s) regelmessig rengjøring av avskjermingssystemer  
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t) risikoer med dekk, herunder risiko forbundet med håndtering, reparasjon, for stort dekktrykk og montering av 

dekk, 

u) svekket stabilitet ved bruk i høyden av tungt påkoplet utstyr, 

v) risiko for velting ved kjøring i skrånende eller ujevnt terreng, 

w) passasjertransport bare i godkjente passasjerseter, 

x) krav om at bare førere med rett opplæring skal bruke kjøretøyet, 

y) opplysninger om sikker lasting av kjøretøyet, 

z) opplysninger om sleping: plassering og vilkår for en sikker sleping, 

aa) opplysninger om plassering og vilkår for bruk av batteriisolatorer (mekaniske innretninger, elektriske brytere eller 

elektroniske systemer), 

ab) bruk av bilbelter og andre typer sikringsutstyr for føreren, 

ac) for traktor med automatisk føringssystem, relevante anvisninger og sikkerhetsopplysninger, 

ad) for kjøretøyer med nedfellbart veltevern, opplysninger om sikker bruk av nedfellbare veltevern, herunder heving/ 

senking og låsing i hevet stilling, 

ae) for kjøretøyer med nedfellbar veltevern, advarsel om konsekvenser i tilfelle velt når veltevernet er nedfelt, 

af) for kjøretøyer med nedfellbart veltevern, en beskrivelse av situasjoner som kan kreve at veltevernet er nedfelt 

(f.eks. ved arbeid inne i en bygning, i frukthager, humlehager eller på vinmark) og en påminnelse om at veltevernet 

bør heves igjen når de nevnte oppgaver er fullført, 

ag) opplysninger om smørepunktenes plassering og sikker smøring, 

ah) opplysninger om minstekrav til seter og deres forenlighet med kjøretøyet med henblikk på å oppfylle kravet til 

vibrasjonsnivå fastsatt i nr. 5. 

3. Ytterligere opplysninger om tilkopling, frakopling og arbeid med påmonterte maskiner, tilhengere og utskiftbare trukne 

maskiner. 

Brukerhåndboken skal inneholde følgende: 

a) en advarsel om at det er viktig å følge anvisningene i brukerhåndbøkene for påmonterte eller trukne maskiner eller 

tilhengere nøye, og om at kombinasjonen traktor-maskin eller traktor-tilhenger ikke må settes i drift med mindre 

alle anvisninger er fulgt, 

b) en advarsel om å holde avstand til trepunktskopling og eventuelt tilhengerfeste når disse aktiveres, 

c) en advarsel om at påmonterte maskiner må settes ned på bakken før traktoren forlates,  
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d) kraftuttaksakslenes turtall avhengig av påmontert maskin eller tilhenger, 

e) et krav om bare å anvende kraftuttaksaksler med hensiktsmessige avskjerminger og skjermer, og om å sette på et 

lokk dersom skjermen fjernes fra traktoren, 

f) opplysninger om hydrauliske koplinger og deres funksjon, 

g) opplysninger om trepunktskoplingens største løftekapasitet, 

h) opplysninger om bestemmelse av totalmasse, aksellast, dekkenes belastningskapasitet og nødvendig minsteballast, 

i) opplysninger om planlagt bruk, montering, fjerning og vedlikehold av ballastvekter, 

j) opplysninger om tilgjengelige bremsesystemer til tilhengere og deres kompatibilitet med tilhengere, 

k) største vertikale belastning på tilhengerfeste bak i forhold til bakhjulenes dimensjon og type tilhengerfeste, 

l) opplysninger om bruk av redskaper med kraftuttaksaksler, og opplysninger om at den teknisk mulige hellingen på 

akslene avhenger av formen og størrelsen på hovedskjermen og/eller frisonen, herunder spesifikke opplysninger 

som kreves for kraftuttak av type 3 med redusert dimensjon, 

m) samme opplysninger som på det lovfestede kjennemerket for største tillatte trukne masse, 

n) en advarsel om ikke å oppholde seg i området mellom traktoren og tilhengeren, 

o) for traktorer med maskiner påmontert, de opplysninger som kreves i brukerhåndboken for maskiner montert i 

samsvar med direktiv 2006/42/EF. 

4.  Angivelse av støy 

Brukerhåndboken skal angi støynivået ved førerens ører, målt i samsvar med vedlegg XIII. 

5.  Angivelse av vibrasjon 

Brukerhåndboken skal angi vibrasjonsnivået, målt i samsvar med vedlegg XIV. 

6.  Betjeningsfunksjoner 

Brukerhåndboken skal inneholde relevante opplysninger som gjør det sikkert å anvende traktoren i følgende situasjoner: 

a) arbeid med frontlaster (risiko for fallende gjenstander), 

b) skogbruksvirksomhet (risiko for fallende og/eller inntrengende gjenstander), 

c) arbeid med påmonterte eller trukne spredere (risiko for farlige stoffer). 

I brukerhåndboken skal det særlig legges vekt på bruken av traktoren i kombinasjon med utstyret nevnt ovenfor.  
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6.1. Frontlaster 

6.1.1.  Brukerhåndboken skal angi hvilke farer som er forbundet med arbeid med frontlaster, og det skal forklares hvordan 

slike farer kan unngås. 

6.1.2.  Brukerhåndboken skal angi de festepunktene på traktorkarosseriet som frontlasteren skal monteres i, sammen med 

opplysninger om materialets dimensjoner og kvalitet. Dersom slike festepunkter ikke finnes, skal det framgå av 

brukerhåndboken at montering av frontlaster er forbudt. 

6.1.3.  Dersom traktoren er utstyrt med programmerbare hydrauliske sekvensfunksjoner, skal det gis opplysninger om hvordan 

lasterens hydraulikk koples til slik at denne funksjonen ikke kan aktiveres. 

6.2. Skogbruksvirksomhet 

6.2.1.  Dersom en jordbrukstraktor brukes til skogbruksvirksomhet, er dette forbundet med følgende farer: 

a) fallende trær, for eksempel dersom en kran med grabb er montert bak på traktoren, 

b) gjenstander som kan trenge inn i førerhuset, særlig dersom en vinsj er montert bak på traktoren, 

c) fallende gjenstander, som greiner eller stokker, 

d) arbeid i bratte hellinger eller ujevnt terreng. 

6.2.2.  Brukerhåndboken skal inneholde opplysninger om følgende: 

a) forekomsten av farene beskrevet i nr. 6.2.1, 

b) alt tilgjengelig ekstrautstyr som kan beskytte mot disse farene, 

c) festepunkter på traktoren som vern skal festes i, sammen med opplysninger om materialets dimensjoner og kvalitet. 

Dersom det ikke finnes festepunkter for egnet vern, skal det være opplyst om dette, 

d) vern som forefinnes, som kan bestå av en ramme som beskytter førerplassen mot fallende trær, eller av gitter 

(netting) foran førerhusets dører, tak og vinduer osv.,  

e) vernenivået for et eventuelt vern mot fallende gjenstander. 

6.3. Spredere (vern mot farlige stoffer): 

6.3.1. Dersom en jordbrukstraktor brukes med en spreder, er dette forbundet med følgende farer: 

a) risikoer ved sprøyting med farlige stoffer uansett om traktoren er utstyrt med førerhus eller ikke, 

b) risikoer i forbindelse med inn- og utstigning fra førerhuset ved sprøyting med farlige stoffer, 

c) risikoer ved eventuell forurensning av manøvreringsrommet, 

d) risikoer i forbindelse med rengjøring av førerhus og vedlikehold av luftfiltre. 
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6.3.2. Brukerhåndboken skal inneholde opplysninger om følgende: 

a) forekomsten av minst de risikoene som beskrives i nr. 6.3.1, 

b) vernenivået som førerhuset og filteret gir mot farlige stoffer. Særlig skal opplysningene som kreves i standardene 

EN 15695-1:2009 og EN 15695-2:2009/AC 2011 angis, 

c) valg og rengjøring av luftfilteret i førerhuset, samt hvor ofte filteret skal byttes for å gi kontinuerlig beskyttelse, 

herunder også opplysninger om hvordan disse oppgavene utføres sikkert og uten fare for helsen, 

d) opplysninger om hvordan manøvreringsrommet skal holdes rent, særlig dersom traktoren anvendes sammen med 

personlig verneutstyr, 

e) en påminnelse om at for at sprøytingen skal kunne skje forsvarlig, må anvisningene på etiketten til det farlige stoffet 

og anvisningene for den påmonterte eller trukne sprederen følges. 

 _____  
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VEDLEGG XXIII 

Krav som gjelder betjeningsinnretninger, herunder sikkerhet og driftssikkerhet for betjeningssystemer, innretninger 

for nødstopp og automatisk stopp 

LISTE OVER TILLEGG 

Tillegg nr. Tilleggets tittel Side 

1 Figurer 305 

2 Komplekse elektroniske kjøretøykontrollsystemer som må oppfylle bestemmelsene i vedlegg 6 til 

UNECE-reglement nr. 79. 

307 

1. Alminnelige krav 

1.1. Betjeningsinnretningene må være lett tilgjengelige og kan ikke utgjøre noen fare for føreren, som skal kunne aktivere 

dem enkelt og uten risiko; de skal være utformet og plassert eller beskyttet på en måte som utelukker enhver uoverlagt 

til- eller frakopling eller utilsiktet utløsning av bevegelse eller annen funksjon som kan medføre fare. 

1.2. Betjeningsinnretningene skal oppfylle alle særlige krav i nr. 1.2.1-1.2.5 som måtte gjelde med hensyn til montering, 

plassering, virkemåte og identifisering av betjeningsinnretninger. Andre løsninger tillates dersom produsenten kan 

bevise at de har en virkning som minst tilsvarer kravene angitt i dette vedlegg. 

1.2.1.  Betjeningsinnretninger som ratt eller styrespaker, girstenger, betjeningshåndtak, veivaksler, pedaler og brytere skal 

velges og skal være utformet, konstruert og plassert slik at deres overføringskrefter, bevegelser, plassering, virkemåter 

og fargekoding er i samsvar med ISO 15077:2008, og skal oppfylle bestemmelsene i vedlegg A og C til nevnte 

standard. 

1.2.2.  Håndbetjente betjeningsinnretninger skal ha minsteklaringer i samsvar med nr. 4.5.3 i ISO 4254-1:2013. Dette krav 

gjelder ikke for betjeningsinnretninger som betjenes med fingertuppen, for eksempel trykknapper og elektriske 

brytere. 

1.2.3.  Pedaler skal ha en passende størrelse og skal være plassert i tilstrekkelig avstand fra hverandre. Pedalene skal ha en 

sklisikker overflate og være lette å holde rene. 

For ikke å forvirre føreren skal pedalene (koplings-, bremse- og gasspedal) ha samme virkemåte og være plassert som 

i et motorkjøretøy, bortsett fra kjøretøyer utstyrt med sadelsete og styre, som skal anses å oppfylle kravene i EN 

15997:2011 når det gjelder gasspedalen og den manuelle clutchen. 

1.2.4.  For traktorer uten lukket førerhus skal tilgangen til innvendige betjeningsinnretninger når føreren står på bakken være 

begrenset; særlig skal det ikke være mulig å nå betjeningsinnretningen til bakre innvendige kraftuttak, 

betjeningsinnretningen til løftemekanismen med trepunktsoppheng og enhver betjeningsinnretning til framdrift fra det 

området som er definert av vertikalplanene som dannes av skvettskjermenes innerkanter (figur 3). 

2. Identifisering av betjeningsinnretninger 

2.1. Symbolene som brukes til merking av betjeningsinnretningene, skal være i samsvar med de som er vist i vedlegg 

XXVI. 

2.2. Symboler utenom dem som er angitt i vedlegg XXVI, kan brukes til andre formål, forutsatt at de ikke kan forveksles 

med symbolene i nevnte vedlegg. 
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2.3. Symbolene skal være plassert på eller i umiddelbar nærhet av betjeningsinnretningene. 

2.4. Symbolene skal skille seg klart fra bakgrunnen. 

2.6. Betjeningsinnretningene kan merkes med piktogrammer i samsvar med vedlegg XXVI, og det skal finnes bruks-

anvisning i brukerhåndboken. 

3. Sikker start av motoren 

Det må ikke være mulig å starte motoren dersom det er fare for at dette kan forårsake ukontrollerte bevegelser av 

traktoren eller redskap eller utstyr som er koplet til den. 

3.1. Kravet i nr. 3 anses som oppfylt dersom motoren ikke kan startes uten at: 

clutchmekanismen er frakoplet og minst én av følgende betjeningsinnretninger for kjøretøyets gir er i fristilling: 

— betjeningsspaken for reversgiret, 

— betjeningsspaken for girskift eller  

— betjeningsspaken for valg av girutveksling. 

3.1.1.  Dessuten skal det ikke være mulig å starte motoren dersom en hydrostatisk innretning er montert og ikke er i fristilling 

eller er trykkløs, eller dersom en hydraulisk overføring er montert og tilkoplingsinnretningen ikke automatisk går 

tilbake til fristilling. 

3.2. Det skal ikke være mulig å starte motoren fra bakken eller fra en annen plass enn førerplassen. 

4. Betjeningsinnretning for stansing av motoren 

Når innretningen aktiveres, skal motoren stanse uten vedvarende bruk av muskelkraft; motoren skal ikke kunne starte 

opp igjen automatisk. 

Dersom betjeningsinnretningen for stansing av motoren ikke er kombinert med en starterbetjeningsinnretning, skal 

den ha en farge som skiller seg tydelig fra bakgrunnen og de øvrige betjeningsinnretningene. Dersom betjenings-

innretningen for stansing er en knapp, skal den ha rød farge. 

5. Betjeningsinnretning for differensialsperre 

Dersom denne betjeningsinnretningen forefinnes, skal den være merket. Når differensialsperren er i bruk, skal dette 

vises tydelig, med mindre dette framgår klart av betjeningsinnretningens posisjon.  

6. Betjeningsinnretninger for løftemekanisme med trepunktsoppheng  

6.1. Betjeningsinnretninger for løftemekanisme med trepunktsoppheng skal enten være montert slik at heve- og 

senkebevegelser kan utføres uten fare, og/eller det skal være montert en automatisk kopling på løfteutstyrets 

festeinnretninger slik at det ikke er nødvendig å ha en operatør mellom traktoren og løfteutstyret. Dersom slike 

betjeningsinnretninger er montert, skal dette være tydelig angitt.  

6.2. Sikkerhetskravene i forbindelse med heving og senking av tilkoplede redskaper skal anses som oppfylt dersom 

følgende krav er oppfylt:  
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6.2.1.  Hovedbetjeningsinnretninger 

Hovedbetjeningsinnretninger og eventuelle leddkoplinger skal være plassert eller beskyttet slik at føreren ikke kan nå 

dem når han står på bakken mellom traktoren og de påmonterte redskapene; ellers må utvendige betjenings-

innretninger være montert. 

6.2.2.  Utvendige betjeningsinnretninger 

6.2.2.1.  Bakre utvendige betjeningsinnretninger for den hydrauliske løftemekanismen med trepunktsoppheng skal, dersom 

slike er montert, være plassert slik at føreren kan aktivere dem fra et sikkert sted utenfor bakre faresone (figur 1). 

Dette kravet anses som oppfylt dersom de er plassert utenfor det området som defineres av vertikalplanene som går 

gjennom skvettskjermenes indre kanter og i  

a) en horisontal avstand på minst 550 mm fra kraftuttakets aksel eller, dersom dette ikke er teknisk mulig, på utsiden 

av skvettskjermene/støtfangeren, 

b) en største høyde på 1 800 mm fra bakken eller, dersom dette ikke er teknisk mulig, 2 000 mm. 

6.2.2.2.  fremre utvendige betjeningsinnretninger for den hydrauliske løftemekanismen med trepunktsoppheng skal være 

plassert utenfor fremre faresone (figur 2) og i en største høyde på 1 800 mm fra bakken eller, dersom dette ikke er 

teknisk mulig, 2 000 mm, 

og 

6.2.2.3.  den hydrauliske løftemekanismen med trepunktsoppheng aktiveres gjennom betjeningsinnretninger som begrenser 

bevegelsen til høyst 100 mm hver gang betjeningsinnretningen blir aktivert. Målepunktene dannes i dette tilfelle av 

koplingspunktene for trepunktsopphengets nedre armer, 

eller 

6.2.2.4.  den hydrauliske løftemekanismen med trepunktsoppheng aktiveres gjennom betjeningsinnretninger som virker etter 

prinsippet om krav om vedvarende påvirkning fra førerens side. 

6.2.3.  Traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1 

For traktorer i gruppe T2/C2 og T4.1/C4.1 skal hovedbetjeningsinnretningene være plassert foran vertikalplanet som 

går gjennom setets referansepunkt (S) for setet i midtstilling. 

6.2.4.  Andre løsninger tillates dersom produsenten kan bevise at de har en virkning som minst tilsvarer kravene angitt i nr. 

6.2.1-6.2.3. 

7. Betjeningsinnretninger for kraftuttak 

7.1. Betjeningsinnretningene for kraftuttak skal være utformet på en måte som forhindrer utilsiktet aktivering. 

7.1.1.  Betjeningsinnretningen for kraftuttak skal være tydelig gul og skal ikke kunne forveksles med andre betjenings-

innretninger som måtte finnes (f.eks. betjeningsinnretningen for trepunktskoplingen, hydrauliske betjenings-

innretninger). 

7.2. Motoren skal ikke kunne startes når kraftuttaket er innkoplet.  
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7.3. Det skal alltid være mulig å koble ut kraftuttaket fra førerplassen og fra relevante utvendige betjeningsinnretninger. 

Utkoplingsfunksjonen skal alltid overstyre andre betjeningsinnretninger. 

7.4. Tilleggskrav til kraftuttakets eksterne betjeningsinnretninger 

7.4.1.  Betjeningsinnretningen som brukes til å starte motoren, skal virke etter prinsippet om krav om vedvarende påvirkning 

fra operatørens side, i det minste i de første tre sekundene etter aktivering. 

7.4.2.  Tidsforsinkelsen mellom aktiveringen av betjeningsinnretning og det tilsiktede resultatet skal ikke overskride tiden det 

tar det tekniske inn- eller utkoplingssystemet å virke. Dersom denne tiden overskrides, skal kraftuttaket koples ut 

automatisk. 

7.4.3.  Vekselvirkning mellom betjeningsinnretninger for kraftuttaket som er plassert henholdsvis utvendig og ved 

førerplassen, skal ikke være tillatt. 

7.4.4.  Bakre utvendige betjeningsinnretninger for kraftuttaket skal, dersom slike er montert, være plassert slik at føreren kan 

aktivere dem fra et sikkert sted utenfor bakre faresone (figur 1). Dette kravet anses som oppfylt dersom de utvendige 

betjeningsinnretningene er plassert utenfor det området som defineres av vertikalplanene som går gjennom skvett-

skjermenes indre kanter og i 

a) en horisontal avstand på minst 550 mm fra kraftuttakets aksel eller, dersom dette ikke er teknisk mulig, på utsiden 

av skvettskjermene/støtfangeren, 

b) en største høyde på 1 800 mm fra bakken eller, dersom dette ikke er teknisk mulig, 2 000 mm, 

7.4.5.  fremre utvendige betjeningsinnretninger for kraftuttak skal være plassert utenfor fremre faresone (figur 2) og i en 

største høyde på 1 800 mm fra bakken eller, dersom dette ikke er teknisk mulig, 2 000 mm, 

7.4.6.  en utvendig rød eller gul knapp for å stanse kraftuttaket skal være plassert utenfor risikosonene angitt i figur 1 og 2. 

7.4.6.1.  Den utvendige røde eller gule knappen for å stanse kraftuttaket skal samtidig stanse løftemekanismen med trepunkt-

soppheng dersom kravene i nr. 6.2.2.4 ikke er oppfylt i samsvar med nr. 6.2.4. 

8. Fjernbetjeningsinnretninger for ventiler 

8.1. Bakre fjernbetjeningsinnretninger for ventiler skal, dersom slike er montert, være plassert slik at føreren kan aktivere 

dem fra et sikkert sted utenfor bakre faresone (figur 1). Dette kravet anses som oppfylt dersom de utvendige 

betjeningsinnretningene er plassert utenfor det området som defineres av vertikalplanene som går gjennom 

skvettskjermenes indre kanter og i 

a) en horisontal avstand på minst 550 mm fra kraftuttakets aksel eller, dersom dette ikke er teknisk mulig, på utsiden 

av skvettskjermene/støtfangeren, 

b) en største høyde på 1 800 mm fra bakken eller, dersom dette ikke er teknisk mulig, 2 000 mm, 

8.2. fremre fjernbetjeningsinnretninger for ventiler skal, dersom slike er montert, være plassert utenfor fremre faresone 

(figur 2) og i en største høyde på 1 800 mm fra bakken eller, dersom dette ikke er teknisk mulig, 2 000 mm, 
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9. Sikkerhetssystem 

9.1. Sikkerhetssystem for parkeringsbrems 

Kjøretøyer i gruppe T og C, bortsett fra kjøretøyer utstyrt med sadelsete og styre som krever en aktiv kjørestilling, 

skal ha en alarm med lyd og lys som varsler føreren når han forlater førerplassen og parkeringsbremsen ikke er 

aktivert. Lyd- og lysalarmen skal aktiveres dersom føreren forlater førerplassen og parkeringsbremsen ikke er aktivert. 

Alarmen skal vises og lyde i minst 10 sekunder. Alarmen skal deaktiveres dersom føreren igjen inntar førerplassen 

eller parkeringsbremsen blir aktivert før disse 10 sekundene er gått. 

9.1.1.  Kjøretøyer som krever en aktiv kjørestilling, skal ha en lyd- og lysalarm som varsler føreren når han forlater 

førerplassen og kjøretøyet står i ro dersom parkeringsbremsen eller parkeringslåsen ikke er aktivert. Lyd- og 

lysalarmen skal aktiveres dersom føreren forlater førerplassen og parkeringsbremsen eller parkeringslåsen ikke er 

aktivert. Alarmen skal vises og lyde i minst 10 sekunder. Alarmen skal deaktiveres dersom føreren igjen inntar 

førerplassen eller parkeringsbremsen eller parkeringslåsen blir aktivert før disse 10 sekundene er gått. 

9.2. Sikkerhetssystem for kraftuttak 

For kjøretøyer i gruppe T og C skal kraftuttaket når kjøretøyet er stillestående, aktiveres med en tilsiktet kommando 

fra føreren når traktoren står i ro. 

Når føreren forlater førerplassen mens kraftuttaket er aktivert og kjøretøyet står i ro, skal kraftuttaket stenges av 

automatisk innen 7 sekunder. Den automatiske avstengingen av kraftuttaket skal ikke ha noen negativ innvirkning på 

sikkerhetsrelaterte funksjoner (f.eks. bremser). En omstart av kraftuttaket skal bare kunne gjøres gjennom tilsiktet 

aktivering fra føreren. 

10. Automatisk føringssystem 

Automatiske føringssystemer for traktorer (gruppe T og C) skal være i samsvar med kravene i ISO 10975:2009. 

11. Komplekse elektroniske kjøretøykontrollsystemer 

Komplekse elektroniske kontrollsystemer, som oppført i tillegg 2 og definert i UNECE-reglement nr. 79, skal oppfylle 

bestemmelsene i vedlegg 6 til nevnte reglement. 

 _____  
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Tillegg 1 

Figurer 

Figur 1 

Bakre faresone for plassering av hydraulisk løftemekanisme med trepunktsoppheng, kraftuttak og 

fjernbetjeningsinnretninger for ventiler (tre mulige plasseringer: A, B eller C) 

 

Figur 2 

Fremre faresone for plassering av hydraulisk løftemekanisme med trepunktsoppheng, kraftuttak og fjernbetjeningsinnretninger 

for utvendige ventiler. På plantegningen er det fremre farlige område det likesidede trapesformede området hvis skrå sider er 

armene i trepunktsopphenget og hvis korteste base er forlengelsen av traktorkarosseriets fremre del og bredeste base er linjen 

som går gjennom endene på armene i trepunktsopphenget. 

 

  

Kjøreretning 

Bakre skvettskjerm 
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Område der betjenings-
innretningene kan plasseres 

Kraft-
uttak 
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Figur 3 

Område uten tilgang til innvendige betjeningsinnretninger for bakre kraftuttak og bakre løftemekanisme med 

trepunktsoppheng for traktorer uten førerhus, bestemt av vertikalplanene som går gjennom skvettskjermenes  

indre kanter 

 

Figur 4 

Eksempel på plassering av utvendige betjeningsinnretninger (eksempelet er ikke uttømmende) 

 

 _____   

Kraftuttak Fjernbetjent ventil 

Trepunkts-
oppheng Knapp for å stanse kraftuttaket 
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Tillegg 2 

Komplekse elektroniske kjøretøykontrollsystemer som må oppfylle bestemmelsene i vedlegg 6 til  

UNECE-reglement nr. 79. 

1. Systemer som påvirker styrefunksjonen 

2. … 

 _____  
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VEDLEGG XXIV 

Krav som gjelder vern mot annen mekanisk fare 

1. Montering og merking av fleksible hydraulikkslanger 

1.1. Fleksible hydraulikkslanger skal monteres på en slik måte at det ikke er fare for mekanisk skade eller varmeskade. 

1.2. Fleksible hydraulikkslanger i nærheten av fører- eller passasjersetet skal monteres eller beskyttes på en slik måte at det 

ikke er fare for personskade dersom det oppstår svikt. 

1.3. Fleksible hydraulikkslanger skal lett kunne identifiseres og være merket med følgende opplysninger som ikke skal 

kunne slettes eller fjernes: 

— slangeprodusentens varemerke, 

— produksjonsdato (produksjonsår og -måned), 

— største tillatte dynamiske arbeidstrykk. 

2. Tilhenger i gruppe R med tippfunksjon (støtter for service og vedlikehold) 

2.1. Når det er nødvendig for føreren å arbeide under hevede deler av maskinen for å utføre service eller vedlikehold, skal 

det finnes mekaniske støtter eller hydrauliske låseinnretninger for å forhindre utilsiktet senking. 

2.1.1.  Andre innretninger enn mekaniske eller hydrauliske kan godkjennes såfremt det gir en tilsvarende eller høyere grad av 

sikkerhet. 

2.2. Det skal være mulig å stå utenfor faresonene og styre de hydrauliske låseinnretningene og mekaniske støttene. 

2.3. Mekaniske støtter og hydrauliske låseinnretninger skal merkes med en farge som står i kontrast til maskinens farge eller 

med et sikkerhetsskilt på eller i nærheten av innretningen. 

2.4. Manuelt betjente støtter eller hydrauliske innretninger skal merkes med piktogrammer i samsvar med vedlegg XXVI, og 

det skal finnes bruksanvisning i brukerhåndboken. 

2.5. Mekaniske støtter 

2.5.1.  Mekaniske støtteinnretninger skal kunne motstå en belastning på 1,5 ganger den høyeste statiske belastningen som skal 

støttes. 

2.5.2.  For avtakbare mekaniske støtter skal det finnes et eget, lett synlig og identifiserbart oppbevaringssted på maskinen. 

2.6. Hydrauliske låseinnretninger 

2.6.1.  Hydrauliske låseinnretninger skal være plassert på hydraulikksylinderen eller koplet til hydraulikksylinderen gjennom 

stive eller fleksible slanger. I sistnevnte tilfelle skal slangene som forbinder låseinnretningen til hydraulikksylinderen, 

være konstruert slik at de motstå et trykk på minst fire ganger det høyeste nominelle hydraulikktrykket. 

2.6.2.  Høyeste nominelle hydraulikktrykk skal være angitt i brukerhåndboken. Vilkårene for å skifte ut fleksible slanger skal 

også være angitt i brukerhåndboken. 
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3. Ru overflater og skarpe kanter 

Deler som kan komme i berøring med føreren eller passasjerer under kjøringen, skal ikke ha noen skarpe kanter eller ru 

overflater som kan medføre fare. 

4. Smørepunkter 

4.1. Smørepunktene skal være direkte tilgjengelige for føreren eller være utstyrt med stive rør eller fleksible høytrykksrør 

som gir mulighet for smøring fra et tilgjengelig sted. 

4.2. Smørepunktene skal merkes med piktogrammer i samsvar med vedlegg XXVI, og det skal finnes bruksanvisning i 

brukerhåndboken. 

 _____  
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VEDLEGG XXV 

Krav som gjelder avskjerminger og verneinnretninger 

1. Kjøretøyer i gruppe T og C 

For kjøretøyer i gruppe T og C gjelder de samme definisjonene og kravene som angitt i vedlegg XVII angående vern av 

motorkomponenter. 

2. Kjøretøyer i gruppe R og S 

For kjøretøyer i gruppe R og S får følgende krav i vedlegg XVII om vern av motorkomponenter anvendelse: 

— avsnitt 2. Alminnelige krav 

— avsnitt 3. Sikkerhetsavstander for å unngå kontakt med farlige deler: nr. 3.1-3.2.6, og 

— avsnitt 4. Krav til motstandsevne for avskjerminger og hindringer. 

 _____  
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VEDLEGG XXVI 

Krav som gjelder informasjon, advarsler og merking 

1. Symboler 

1.1. Symboler for betjeningsinnretningene angitt i vedlegg XXIII og andre indikatorer skal oppfylle kravene i ISO 3767 del 1 

(1998+A2:2012) og eventuelt del 2 (:2008). 

1.2. Som et alternativ til kravene i nr. 1.1 kan kjøretøyer med symboler som oppfyller kravene i UNECE-reglement nr. 60, 

anses å være i samsvar med dette vedlegg. 

2. Piktogrammer 

2.1. Farepiktogrammer bør oppfylle kravene i ISO 11684:1995. 

2.2. Farepiktogrammer for personlig verneutstyr bør oppfylle kravene i ISO 7010:2011. 

3. Hydrauliske koplinger 

3.1. Hydrauliske koplinger skal være permanent merket med strømningsretning pluss (+) for trykksiden og minus (-) for 

retursiden. 

3.2. Dersom kjøretøyet er utstyrt med mer enn én hydraulikkrets, skal hver av dem være klart merket med en permanent farge 

eller nummerering. 

4. Jekkfester 

Sikre jekkfester skal være angitt av produsenten og klart merket på kjøretøyet (f.eks. med piktogrammer). 

5. Ytterligere varslingssignaler med hensyn til bremsing 

Traktorer skal være utstyrt med følgende visuelle lyssignaler i samsvar med de relevante bestemmelsene i vedlegg I nr. 3 

til forordning (EU) nr. 167/2013: 

5.1. et rødt lyssignal som viser feil i kjøretøyets bremsesystem som hindrer at foreskrevet bremsevirkning oppnås med 

driftsbremsen og/eller hindrer minst en av to uavhengige driftsbremser i å virke, 

5.2. der det er relevant, et gult varsellys som angir en elektrisk påvist feil i kjøretøyets bremseutstyr, som ikke angis av det 

røde varsellyset beskrevet i nr. 5.1, 

5.3. et separat gult varsellys som angir feil i den elektriske styringsenheten i tilhengerens bremseanlegg, på traktorer som er 

utstyrt med en elektrisk styreledning og/eller som er godkjent for å trekke en tilhenger utstyrt med en elektrisk 

styringsenhet, 

5.4. alternativt, for traktorer utstyrt med en elektrisk styreledning, når traktoren er elektrisk koplet til en tilhenger med en 

elektrisk styreledning, i stedet for varslingssignalet angitt i nr. 5.1 og det tilhørende varsellyset nevnt i nr. 5.3, et eget rødt 

varsellys som angir visse særskilte feil ved bremseutstyret på tilhengeren, når tilhengeren avgir tilsvarende opplysninger 

om feil via datakommunikasjonsdelen av den elektriske styreledningen. 

 _____  
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VEDLEGG XXVII 

Krav som gjelder materialer og produkter 

1. Oljebeholdere og kjølevæskesystemer 

Oljebeholdere og kjølevæskesystemer skal være plassert, utformet, belagt og/eller forseglet for å redusere risikoen for søl 

som kan være skadelig for føreren dersom kjøretøyet velter. 

2. Forbrenningshastighet for materialet i førerhuset 

Forbrenningshastigheten for materialet i førerhuset, f.eks. setetrekk, vegger, gulv og eventuelt polstring, kan ikke overskride 

den høyeste hastigheten på 150 mm/min ved prøving i samsvar med ISO 3795:1989. 

 _____  
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VEDLEGG XXVIII 

Krav som gjelder batterier 

1. Batteriene skal være plassert slik at de kan vedlikeholdes og skiftes på riktig måte, fra bakken eller fra en plattform, og 

skal være sikret slik at de forblir i riktig posisjon, samt plassert eller konstruert og forseglet for å redusere faren for utslipp 

dersom kjøretøyet velter. 

2. Batterikassen skal være konstruert og bygd slik at det forhindres at elektrolytter kan slynges ut på føreren dersom 

kjøretøyet velter eller tipper, og slik at det forhindres at damp kan akkumuleres på steder der føreren befinner seg. 

3. Elektriske, ujordede batteriklemmer skal beskyttes mot utilsiktet kontakt og kortslutning. 

4.  Batteriisolator 

4.1. Et kjøretøy må være konstruert og oppbygd slik at den elektriske batterikretsen lett kan koples fra ved hjelp av et 

elektronisk system eller en lett tilgjengelig innretning for dette formål (f.eks. traktorens tenningsnøkkel, vanlige verktøyer 

eller en bryter). 

4.2. Batteriisolatoren skal være lett tilgjengelig og ikke være plassert i nærheten av farlige områder. 

4.3. Dersom batteriisolatoren verken er merket med et bestemt piktogram eller har en angivelse av dens drift (på-av), skal det 

bestemte grafiske symbol som vises i figur 1, påføres. 

Figur 1 

Grafiske symboler for merking av batteriisolatoren i samsvar med kodene i ISO 7000:2014 

  

 _____  

kode 2063 batteri frakoplet kode 0247 batteri tilkoplet 
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VEDLEGG XXIX 

Krav som gjelder vern mot farlige stoffer 

1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med 

1.1. «farlige stoffer» ethvert stoff, f.eks. støv, damp og aerosoler unntatt fumiganter som kan forekomme ved påføring av 

plantevernmidler og gjødsel, og som kan utgjøre en skaderisiko for føreren, 

1.2. «plantevernmiddel» ethvert produkt som omfattes av forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2. Krav til førerhuset 

Kjøretøyer i gruppe T og C som gir vern mot farlige stoffer, skal være utstyrt med et førerhus av nivå 2, 3 eller 4 i 

samsvar med definisjonen og kravene i standard EN 15695-1:2009 (f.eks. et kjøretøy som gir vern mot plantevernmidler 

som produserer damp som kan være farlige eller skadelige for føreren, skal ha et førerhus av nivå 4). 

3. Krav til filtre 

3.1. Filterhus skal ha en hensiktsmessig størrelse slik at filteret kan vedlikeholdes uten risiko for føreren. 

3.2. Kjøretøyer i gruppe T og C som gir vern mot farlige stoffer, skal være utstyrt med et filter som oppfyller kravene i EN 

15695-2:2009/AC 2011. 

 _____  
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VEDLEGG XXX 

Kvalitetsstandarder for og vurdering av tekniske instanser 

1. Generelle krav 

De tekniske instansene skal vise at de innehar relevante tekniske kvalifikasjoner, konkrete tekniske kunnskaper og 

særlig erfaring på de bestemte kompetanseområdene som omfattes av forordning (EU) nr. 167/2013 og delegerte 

rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning. 

2. Standardene som de tekniske instansene skal oppfylle 

2.1. Tekniske instanser som angitt i artikkel 59 i forordning (EU) nr. 167/2013 skal oppfylle standardene oppført i tillegg 1 

til vedlegg V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EC(1) som er relevante for virksomheten de utfører. 

2.2.1.  Henvisningen til artikkel 41 i direktiv 2007/46/EF i nevnte tillegg skal forstås som en henvisning til artikkel 59 i 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

2.2.2.  Henvisningen til vedlegg IV til direktiv 2007/46/EF i nevnte tillegg skal forstås som en henvisning til vedlegg I til 

forordning (EU) nr. 167/2013. 

3. Framgangsmåte for vurdering av de tekniske instansene 

3.1. De tekniske instansenes oppfyllelse av kravene i forordning (EU) nr. 167/2013 og delegerte rettsakter og gjennom-

føringsrettsakter vedtatt i henhold til nevnte forordning, skal vurderes i samsvar med framgangsmåten angitt i tillegg 2 

til vedlegg V til direktiv 2007/46/EF. 

3.2. Henvisninger til artikkel 42 i direktiv 2007/46/EF i tillegg 2 til vedlegg V til direktiv 2007/46/EF skal forstås som 

henvisninger til artikkel 62 i forordning (EU) nr. 167/2013. 

4. Produsentens akkrediterte interne tekniske instanser 

4.1. Når en produsent eller en underleverandør som handler på dennes vegne, oppfyller standardene og framgangsmåten for 

samsvarsvurdering fastsatt i nr. 2, kan vedkommende utpekes som teknisk instans av godkjenningsmyndigheten som 

definert i artikkel 60 forordning (EU) nr. 167/2013. 

4.2. For å unngå eventuelle interessekonflikter bør produsentens ansvar likevel klargjøres, også på hvilke vilkår en produsent 

kan la underleverandører foreta prøvinger. 

 __________  

  

(1) 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). 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV (EU) 2015/254 

av 11. februar 2015 

om oppheving av rådsdirektiv 93/5/EØF om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og deres 

samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler(*) 

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) Innenfor rammen av programmet for målrettet og effektiv regelverksutforming (REFIT), er Kommisjonen forpliktet til å 

bidra til et enkelt, tydelig, stabilt og forutsigbart regelverk for næringsliv, arbeidstakere og borgere. 

2) Formålet med rådsdirektiv 93/5/EØF(3) er å sikre at Vitenskapskomiteen for næringsmidler fungerer effektivt ved å 

fremme vitenskapelig støtte fra medlemsstatene til komiteen og ved å organisere samarbeidet med berørte nasjonale 

organer i vitenskapelige spørsmål om næringsmiddeltrygghet. 

3) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4) er oppgavene til Vitenskapskomiteen for 

næringsmidler overført til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), og nevnte oppgaver er i dag 

fastsatt ved forordning (EF) nr. 178/2002. 

4) Kommisjonsbeslutning 97/579/EF(5), som nedsatte Vitenskapskomiteen for næringsmidler, ble opphevet ved 

kommisjonsbeslutning 2004/201/EF(6). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 18.2.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 208/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 22. 

(1) EUT C 451 av 16.12.2014, s. 157. 

(2) Europaparlamentets holdning av 16. desember 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 27. januar 2015. 

(3) Rådsdirektiv 93/5/EØF av 25. februar 1993 om medlemsstatenes bistand til Kommisjonen og deres samarbeid ved vitenskapelig 

behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler (OJ L 52 av 4.3.1993, s. 18). 

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

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

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

(5) Kommisjonsbeslutning 97/579/EF av 23. juli 1997 om nedsettelse av vitenskapskomiteer for forbrukernes helse og næringsmiddeltrygghet 

(EFT L 237 av 28.8.1997, s. 18). 

(6) Kommisjonsavgjerd 2004/210/EF av 3. mars 2004 om skiping av vitskapsutval på områda forbrukartryggleik, folkehelse og miljø (EUT 

L 66 av 4.3.2004, s. 45). 

2020/EØS/57/25 
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5) I henhold til forordning (EF) nr. 178/2002 er EFSA også blitt vedkommende organ for fremming av vitenskapelig 

samarbeid med medlemsstatene og relevante nasjonale organer innenfor de områder som hører under EFSAs mandat.  

I artikkel 22 i forordning (EF) nr. 178/2012 fastsettes det særlig at EFSA skal handle i nært samarbeid med 

vedkommende organer i medlemsstatene, og at medlemsstatene skal samarbeide med EFSA for å sikre at EFSA kan 

utføre sitt oppdrag. 

6) Direktiv 93/5/EØF er derfor foreldet og bør oppheves — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Direktiv 93/5/EØF oppheves. 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 29. februar 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 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 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 11. februar 2015. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/639 

av 23. april 2015 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av 

silisiumdioksid (E 551) i polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer (E 1209)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, aromaer og næringsstoffer, 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) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 685/2014(3) tillates bruk av polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet kopolymer 

(PVA-PEG-podet kopolymer) i kosttilskudd i fast form. 

4) Silisiumdioksid (E 551) brukes i PVA-PEG-podet kopolymer for å forbedre flytegenskapene til polymerpulveret. Den 

forventede overføringen av silisiumdioksid i det endelige næringsmiddelet gjennom bruk av PVA-PEG-podet 

kopolymer er 300-500 mg/kg. Ved dette nivået har silisiumdioksid ingen teknisk funksjon i kosttilskuddet. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har vurdert tryggheten ved bruk av PVA-PEG-podet kopolymer 

som tilsetningsstoff i næringsmidler, og fastslo at den foreslåtte bruken som filmdrasjering for kosttilskudd ikke vil 

utgjøre noen risiko(4). Vurderingen omfattet også særskilt bruk av silisiumdioksid i PVA-PEG-podet kopolymer. 

6) Bruk av silisiumdioksid i PVA-PEG-podet kopolymer bør derfor godkjennes. 

7) Del II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

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 

Del II i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 24.4.2015, s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 24. 

(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) Kommisjonsforordning (EU) nr. 685/2014 av 20. juni 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1333/2008 og av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til polyvinylalkohol-polyetylenglykolpodet 

kopolymer i kosttilskudd i fast form (EUT L 182 av 21.6.2014, s. 23). 

(4) EFSA Journal 2013; 11(8):3303. 

2020/EØS/57/26 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 23. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del 2 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 innsettes følgende post etter den tredje posten for tilsetningsstoff E 551: 

«E 551 Silisiumdioksid 5 000 mg/kg i preparatet E 1209 polyvinylalkohol-polyetylenglykol-

podet kopolymer» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/647 

av 24. april 2015 

om endring og retting av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av visse tilsetningsstoffer i næringsmidler(*) 

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) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer, aromaer og næringsstoffer, og vilkårene for bruken av dem. 

3) Disse listene 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. 

4) EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler ble opprettet på grunnlag av de tilsetningsstoffer som det er tillatt å 

bruke i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF(3), 94/36/EF(4) og 95/2/EF(5), og etter 

en vurdering av om de er i samsvar med artikkel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008. Tilsetningsstoffene er 

oppført på EU-listen ut fra hvilke kategorier av næringsmidler de kan tilsettes i. 

5) På grunn av vanskelighetene med overføring av tilsetningsstoffer i næringsmidler til det nye kategorisystemet i vedlegg 

II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det oppdaget enkelte feil som bør rettes, og andre bestemmelser bør presiseres 

ytterligere. 

6) I vedlegg II angis ikke de ulike formene av et tilsetningsstoff som kan brukes, f.eks. forekommer sorbitoler (E 420) i 

form av sorbitol (E 420 (i)) eller sorbitolsirup (E 420 (ii)) og natriumsitrater (E 331) forekommer i form av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 25.4.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 24. 

(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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler (EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer 

(EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1). 

2020/EØS/57/27 
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mononatriumsitrat (E 331 (i)), dinatriumsitrat (E 331 (ii)) og trinatriumsitrat (E 331 (iii)). Disse formene er spesifisert i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 31/2012(1). Det bør presiseres at det er tillatt å bruke disse ulike formene av godkjente 

tilsetningsstoffer. 

7) Kantaxantin (E 161g) bør ikke selges direkte til forbruker. Del A avsnitt 2 nr. 5 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

8) Konjac (E 425) bør ikke brukes til framstilling av tørkede næringsmidler som er beregnet på å rehydreres ved inntak. I 

del C avsnitt 1 gruppe I i vedlegg II bør derfor fotnote (2) innføres ved posten for E 425. 

9) I næringsmiddelkategoriene 01.7.2: «Modnet ost» og 01.7.6: «Osteprodukter (unntatt produkter som omfattes av 

kategori 16)» bør det presiseres at natamycin (E 235) bare kan brukes til overflatebehandling av hele oster og 

osteprodukter. 

10) Ordlyden i fotnoter som viser til grenseverdier for aluminium fra aluminiumlakker som fastsatt ved kommisjons-

forordning (EU) nr. 380/2012(2), bør være konsekvent. Setningen «Ingen andre aluminiumlakker må brukes» bør inngå i 

alle fotnoter som viser til spesifikke tilsetningsstoffer i følgende kategorier: 01.7.3: «Spiselig osteskorpe», 01.7.5: 

«Smelteost», 04.2.5.2: «Syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepuré, som definert i direktiv 2001/113/EF», 08.2: 

«Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004», 08.3.1: «Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter», 08.3.2: 

«Varmebehandlede kjøttprodukter», 08.3.3: «Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt» og 09.3: «Fiskerogn». 

11) I kategori 02.1: «Hovedsakelig vannfrie fettstoffer og oljer (unntatt vannfritt melkefett)» bør visse tilsetningsstoffer ikke 

brukes i jomfruoljer og olivenoljer. 

12) I kategori 04.2.3: «Frukt og grønnsaker på boks eller glass» bør bruk av svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) tillates i 

bearbeidet sopp. 

13) I næringsmiddelkategori 05.2: «Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust» og i næringsmiddel-

kategori 05.4: «Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4» bør grenseverdien for 

neotam (E 961) brukt som smaksforsterker i stivelsebaserte sukkervarer, fastsettes til 3 mg/kg. 

14) I næringsmiddelkategori 05.4: «Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4» bør bruk 

av syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter (E 952) tillates i spraybokser med fløte tilsatt aroma. 

15) I næringsmiddelkategori 06.4.4: «Potetgnocchi» bør bruk av tilsetningsstoffer i ferske, kjølte potetgnocchi begrenses til 

et begrenset antall tilsetningsstoffer i gruppe I. 

16) I næringsmiddelkategori 07.2: «Fine bakevarer» bør bruk av svoveldioksid – sulfitter (E 220-228) presiseres. 

17) I næringsmiddelkategori 08.2: «Tilberedt kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004» bør posten for kaliumacetat 

(E 261) rettes til kaliumacetater. 

18) I næringsmiddelkategori 08.3.1: «Ikke-varmebehandlede kjøttprodukter» bør dublettene for erytorbinsyre (E 315) og 

natriumerytorbat (E 316) utgå. 

19) I næringsmiddelkategoriene 08.2: «Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004», 08.3.1: «Ikke-

varmebehandlede kjøttprodukter», 08.3.2: «Varmebehandlede kjøttprodukter» og 08.3.4: «Tradisjonelt saltede 

kjøttprodukter som omfattes av særlige bestemmelser om nitritter og nitrater» bør angivelsen av grenseverdiene for 

nitritter (E 249-250) og/eller nitrater (E 251-252) presiseres. 

20) I næringsmiddelkategori 08.3.2: «Varmebehandlede kjøttprodukter» bør bruk av gallater, TBHQ og BHA (E 310-320) 

tillates i dehydrert kjøtt.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i 

vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012 av 3. mai 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 med hensyn til vilkår og grenseverdier for bruk av aluminiumholdige tilsetningsstoffer i næringsmidler (EUT L 119 av 

4.5.2012, s. 14). 
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21) I næringsmiddelkategori 08.3.3: «Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt» bør nummeret på fotnote (80) rettes til (89). 

22) I næringsmiddelkategori 08.3.4.2: «Tradisjonelle tørrsaltede kjøttprodukter» bør grenseverdien for nitritter (E 249-250) 

gjeninnføres for jamón curado, paleta curada, lomo embuchado og cecina og lignende produkter. 

23) I næringsmiddelkategoriene 09.1.2: «Ubearbeidede bløtdyr og krepsdyr» og 09.2: «Bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» bør det presiseres at de enheter som grenseverdiene for svoveldioksid og 

sulfitter (E 220-228) fastsettes etter, uttrykkes per kilogram, og fotnoten for 4-heksylresorcinol (E 586) bør presiseres og 

rettes. 

24) I næringsmiddelkategori 09.2: «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» bør bruk av 

titandioksid (E 171) og jernoksider og hydroksider (E 172) begrenses til røykt fisk. 

25) I næringsmiddelkategori 09.2: «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» bør det 

presiseres at grenseverdien for sorbinsyre – sorbater, benzosyre – benzoater (E 200-213) gjelder for tilsetningsstoffene 

enkeltvis eller i kombinasjon og for summen, og at verdiene er uttrykt som fri syre. 

26) I kategori 10.2: «Bearbeidede egg og eggprodukter» bør grenseverdien for trietylsitrat (E 1505) bare få anvendelse på 

tørket eggehvite. 

27) I næringsmiddelkategoriene 14.2.7.1: «Aromatiserte viner» og 14.2.7.2: «Aromatiserte vinbaserte drikker» bør bruk av 

fargestoffer i gruppe II og III endres i samsvar med bruksområdene for fargestoffer som var tillatt i henhold til direktiv 

94/36/EF. 

28) I næringsmiddelkategori 17.1: «Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar 

form» bør nummeret på fotnote (79) endres og innføres i posten for tilsetningsstoffet dimetylpolysiloksan (E 900). 

29) I del 4 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008, «Tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder bærere, i aromaer i 

næringsmidler», bør grenseverdiene for gummi arabicum modifisert med oktenylravsyre (E 423) få anvendelse på det 

ferdige næringsmiddelet. Kalsiumalginat (E 404) bør oppføres i tabell 7 «Alginsyre – alginater» i del 6, «Definisjoner 

av grupper av tilsetningsstoffer i næringsmidler for del 1 til 5». 

30) 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 kan påvirke 

menneskers helse. Siden EU-listen endres for å ta med bruksmåter for tilsetningsstoffer som allerede er tillatt i henhold 

til direktiv 94/35/EF, direktiv 94/36/EF og direktiv 95/2/EF, dreier det seg om en ajourføring som ikke kan påvirke 

menneskers helse. Det er derfor ikke nødvendig å innhente uttalelse fra Myndigheten. 

31) Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres og rettes. 

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

fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 



Nr. 57/1064 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

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 24. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

I. I del A gjøres følgende endringer: 

1) I avsnitt 1 skal første strekpunkt lyde: 

«— tilsetningsstoffets navn og E-nummer; det kan alternativt brukes mer spesifikke E-numre og navn som oppført i kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(*), unntatt synonymer, 

dersom de angitte tilsetningsstoffene faktisk er tilsatt i et visst næringsmiddel. 

  

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

1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

2) I avsnitt 2 skal nr. 1 lyde: 

«1. Bare stoffer oppført i del B, i henhold til forordning (EU) nr. 231/2012, kan brukes som tilsetningsstoffer i næringsmidler, med mindre annet spesifikt er fastsatt i del E.» 

3) I avsnitt 2 skal nr. 5 lyde: 

«5. Fargestoffene E 123, E 127, E 160b, E 161g, E 173 og E 180 og blandinger av disse kan ikke selges direkte til forbrukeren.» 

II. I del C avsnitt 1 gruppe 1 skal posten for E 425 lyde: 

«E 425 Konjac 

(i)  Konjacgummi 

(ii)  Konjacglukomannan 

10 g/kg, enkeltvis eller i kombinasjon(1) (2) (3)» 

III. I del E gjøres følgende endringer: 

1) I kategorien 01.7.2: «Modnet ost» gjøres følgende endringer i posten for E 235: 

a) posten for E 235 skal lyde: 

 «E 235 Natamycin 1 mg/dm2 overflate 

(fraværende i 5 mm dybde) 

 Bare overflatebehandling av hel fast, halvfast og halvmyk 

ost» 

b) fotnote 8 utgår. 

2) I kategori 01.7.3: «Spiselig osteskorpe» skal fotnote 67 lyde: 

«(67) : Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer og E 180 litolrubin BK: 10 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold 

til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.»   
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3) I kategori 01.7.5: «Smelteost» skal fotnote 66 lyde: 

«(66) : Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 

bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.» 

4) I kategorien 01.7.6: «Osteprodukter (unntatt produkter som omfattes av kategori 16)» skal posten for E 235 lyde: 

 «E 235 Natamycin 1 mg/dm2 overflate 

(fraværende i 5 mm dybde) 

 Bare overflatebehandling av hele faste, halvfaste og 

halvmyke produkter» 

5) I kategori 02.1: «Hovedsakelig vannfrie fettstoffer og oljer (unntatt vannfritt melkefett)» gjøres følgende endringer: 

a) posten for E 270 skal lyde: 

 «E 270 Melkesyre quantum satis  Bare til koking og/eller steking eller til tilberedning av 

sauser, unntatt jomfruoljer og olivenoljer» 

b) posten for E 300 skal lyde: 

 «E 300 Askorbinsyre quantum satis  Bare til koking og/eller steking eller til tilberedning av 

sauser, unntatt jomfruoljer og olivenoljer» 

c) posten for E 472c skal lyde: 

 «E 472c Sitronsyreestere av mono- og 

diglyserider av fettsyrer 

quantum satis  Bare til koking og/eller steking eller til tilberedning av 

sauser, unntatt jomfruoljer og olivenoljer» 

6) I kategori 04.2.3: «Frukt og grønnsaker på boks eller glass» skal den første posten for E 220-228 lyde: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 50 3 Bare hvite grønnsaker, herunder belgfrukter og bearbeidet 

sopp» 

7) I kategori 04.2.5.2: «Syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepuré, som definert i direktiv 2001/113/EF» skal fotnote 66 lyde: 

«(66) : Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 

bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.»   
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8) I kategori 05.2: «Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust» skal den femte posten for E 961 lyde: 

 «E 961 Neotam 3 3 Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold 

eller uten tilsatt sukker, som smaksforsterker» 

9) I kategori 05.4: «Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4» gjøres følgende endringer: 

a) den andre posten for E 961 skal lyde: 

 «E 961 Neotam 3  Bare stivelsebaserte sukkervarer med redusert energiinnhold 

eller uten tilsatt sukker, som smaksforsterker» 

b) følgende ny post for E 952 innsettes etter posten for E 951: 

 «E 952 Syklaminsyre og dens Na- og Ca-salter 250 51 Bare spraybokser med fløte tilsatt aroma med redusert 

energiinnhold eller uten tilsatt sukker» 

10) I kategori 06.4.4: «Potetgnocchi» gjøres følgende endringer: 

a) posten for gruppe I skal lyde: 

 «Gruppe I Tilsetningsstoffer   Unntatt ferske, kjølte potetgnocchi» 

b) følgende nye poster innsettes etter oppføringen for E 200-203: 

 «E 270 Melkesyre quantum satis  Bare ferske, kjølte potetgnocchi 

 E 304 Askorbinsyreestere av fettsyrer quantum satis  Bare ferske, kjølte potetgnocchi 

 E 330 Sitronsyre quantum satis  Bare ferske, kjølte potetgnocchi 

 E 334 Vinsyre (L(+)-) quantum satis  Bare ferske, kjølte potetgnocchi 

 E 471 Mono- og diglyserider av fettsyrer quantum satis  Bare ferske, kjølte potetgnocchi» 

11) I kategori 07.2: «Fine bakervarer» gjøres følgende endringer: 

a) posten for E 220-228 skal lyde: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 50 3 Bare kjeks» 
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b) ny fotnote (3) etter fotnote (2) skal lyde: 

«(3) : Grenseverdiene er uttrykt som den samlede mengden SO2 fra alle kilder. Dersom SO2-innholdet er på 10 mg/kg eller 10 mg/l eller mindre, anses det for ikke å være til stede.» 

12) I kategori 08.2: «Bearbeidet kjøtt som definert i forordning (EF) nr. 853/2004» gjøres følgende endringer: 

a) postene for E 249-250 og E 261 skal lyde: 

 «E 249-250 Nitritter 150 (7) Bare lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de 

cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, 

Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa 

biała, kiełbasa surowa metka og tatar wołowy (danie 

tatarskie) 

 E 261 Kaliumacetater quantum satis  Bare ferdigpakkede produkter av ferskt kvernet kjøtt og 

bearbeidet kjøtt som er tilsatt andre ingredienser enn 

tilsetningsstoffer eller salt» 

b) fotnote 7 skal lyde: 

«(7) : Største tillatte mengde som kan tilsettes under framstilling, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.» 

c) fotnote 7 utgår. 

d) fotnote 66 skal lyde: 

«(66) : Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 

bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.» 

13) I kategori 08.3.1: «Ikke-varmebehandlet bearbeidet kjøtt» gjøres følgende endringer: 

a) følgende poster for E 315 og E 316 utgår: 

 «E 315 Erytorbinsyre 500 (7) Bare saltede kjøttprodukter og konserverte kjøttprodukter 

 E 316 Natriumerytorbat 500  Bare saltede kjøttprodukter og konserverte kjøttprodukter» 

b) fotnote 7 skal lyde: 

«(7) : Største tillatte mengde som kan tilsettes under framstilling, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.» 

c) fotnote 66 skal lyde: 

«(66) : Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 

bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.»   
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14) I kategori 08.3.2: «Varmebehandlet bearbeidet kjøtt» gjøres følgende endringer: 

a) følgende ny post for E 310-320 innsettes etter posten for E 316: 

 «E 310-320 Gallater, TBHQ og BHA 200 (1) (13) Bare tørket kjøtt» 

b) fotnote 7 skal lyde: 

«(7) : Største tillatte mengde som kan tilsettes under framstilling, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.» 

c) ny fotnote (13) etter fotnote (9) skal lyde: 

«(13) : Grenseverdien er uttrykt i forhold til fettmengden.» 

d) fotnote 66 skal lyde: 

«(66) : Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 1,5 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 

bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.» 

15) I kategori 08.3.3: «Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt» gjøres følgende endringer: 

a) posten for E 339 skal lyde: 

 «E 339 Natriumfosfater 12600 (4) (89) Bare i naturtarmer til pølser» 

b) fotnote 78 skal lyde: 

«(78) : Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 120 kochenille, karminsyre, karminer: 10 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 

bokstav g) i forordning (EF) nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.» 

c) Fotnote 80 skal lyde: 

«(89) : Overføring i sluttproduktet skal ikke overstige 250 mg/kg.» 

16) I kategori 08.3.4.1: «Tradisjonelle produkter saltet i bad (kjøttproduktene legges i en løsning som inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og andre bestanddeler)» gjøres følgende 

endringer: 

a) fotnote 7 skal lyde: 

«(7) : Største tilsatte mengde, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.» 

b) fotnote 39 skal lyde: 

«(39) : Grenseverdi for restmengder ved slutten av produksjonsprosessen, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.»   
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17) I kategori 08.3.4.2: «Tradisjonelle tørrsaltede kjøttprodukter. (Tørrsaltingsprosessen innebærer tørr påføring av en saltblanding som inneholder nitritter og/eller nitrater, salt og andre 

bestanddeler, på kjøttets overflate etterfulgt av en periode med stabilisering/modning)» gjøres følgende endringer: 

a) den tredje posten for E 249-250 skal lyde: 

 «E 249-250 Nitritter 100 (39) Bare presunto, presunto da pa og paio do lombo og lignende 

produkter: Tørrsalting i 10-15 dager etterfulgt av en 

stabiliseringsperiode på 30-45 dager og en modningsperiode 

på minst 2 måneder; jamón curado, paleta curada, lomo 

embuchado og cecina og lignende produkter: Tørrsalting 

med en stabiliseringsperiode på minst 10 dager og en 

modningsperiode på mer enn 45 dager» 

b) fotnote 39 skal lyde: 

«(39) : Grenseverdi for restmengder ved slutten av produksjonsprosessen, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.» 

18) I kategori 08.3.4.3 — «Andre tradisjonelt saltede produkter. (kombinert saltbad og tørrsalting eller der nitritt og/eller nitrat inngår i et sammensatt produkt, eller der saltløsningen sprøytes 

inn i produktet før koking/steking)» gjøres følgende endringer: 

a) fotnote 7 skal lyde: 

«(7) : Største tilsatte mengde, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.» 

b) fotnote 39 skal lyde: 

«(39) : Grenseverdi for restmengder ved slutten av produksjonsprosessen, uttrykt som NaNO2 eller NaNO3.» 

19) I kategori 09.1.2: «Ubearbeidede bløtdyr og krepsdyr» gjøres følgende endringer: 

a) postene for E 220-228 og E 586 skal lyde: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 150 (3) (10) Bare ferske, fryste og dypfryste krepsdyr og blekkspruter, 

krepsdyr av familiene Penaeidae, Solenoceridae og 

Aristaeidae, færre enn 80 enheter per kilo 

 E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 200 (3) (10) Bare krepsdyr av familiene Penaeidae, Solenoceridae og 

Aristaeidae, mellom 80 og 120 enheter per kilo 

 E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 300 (3) (10) Bare krepsdyr av familiene Penaeidae, Solenoceridae og 

Aristaeidae, over 120 enheter per kilo 

 E 586 4-heksylresorcinol 2 90 Bare ferske, fryste eller dypfryste krepsdyr» 
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b) fotnote 42 skal lyde: 

«(90) : Som en restmengde i kjøttet.» 

20) I kategori 09.2: «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» gjøres følgende endringer: 

a) den tredje posten for E 171 skal lyde: 

 «E 171 Titandioksid quantum satis  Bare røykt fisk» 

b) den andre posten for E 172 skal lyde: 

 «E 172 Jernoksider og -hydroksider quantum satis  Bare røykt fisk» 

c) den tredje posten for E 200-213 skal lyde: 

 «E 200-213 Sorbinsyre – sorbater, benzosyre – 

benzoater 

6000 (1) (2) Bare kokte Crangon crangon og Crangon vulgaris» 

d) den andre posten for E 220-228 skal lyde: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 135 (3) (10) Bare kokte krepsdyr av familiene Penaeidae, Solenoceridae 

og Aristaeidae, færre enn 80 enheter per kilo» 

e) den tredje posten for E 220-228 skal lyde: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 180 (3) (10) Bare kokte krepsdyr av familiene Penaeidae, Solenoceridae og 

Aristaeidae, mellom 80 og 120 enheter per kilo» 

f) den femte posten for E 220-228 skal lyde: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – sulfitter 270 (3) (10) Bare kokte krepsdyr av familiene Penaeidae, Solenoceridae 

og Aristaeidae, over 120 enheter per kilo» 

21) I kategori 09.3: «Fiskerogn» skal fotnote 68 lyde: 

«(68) : Grenseverdi for aluminium fra aluminiumlakker av E 123 amarant: 10 mg/kg. Ingen andre aluminiumlakker må brukes. I henhold til artikkel 22 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) 

nr. 1333/2008 skal grenseverdien få anvendelse fra 1. februar 2013.»   
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22) I næringsmiddelkategori 10.2: «Bearbeidede egg og eggprodukter» gjøres følgende endringer: 

a) den første posten for E 1505 utgår. 

b) den andre posten for E 1505 skal lyde: 

 «E 1505 Trietylsitrat quantum satis (3) (10) Bare tørket eggehvite» 

23) I næringsmiddelkategori 14.2.7.1: «Aromatiserte viner» gjøres følgende endringer: 

a) følgende poster for gruppe II, gruppe III og tilsetningsstoffene E 104, E 110, E 124 og E 160d utgår: 

 «Gruppe II Fargestoffer quantum satis   unntatt americano, bitter vino 

 Gruppe III Fargestoffer med kombinert grenseverdi 200  unntatt americano, bitter vino 

 E 104 Kinolingult 50 61 unntatt americano, bitter vino 

 E 110 Paraoransje 50 61 unntatt americano, bitter vino 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 50  unntatt americano, bitter vino 

 E 160d Lykopen 10  unntatt americano, bitter vino» 

b) følgende post for E163 innsettes etter E 160d: 

 «E 163 Anthocyanins quantum satis  bare americano» 

24) I næringsmiddelkategori 14.2.7.2: «Aromatiserte vinbaserte drikker» gjøres følgende endringer: 

a) postene for gruppe II og III og for E 160d utgår; 

b) postene for E 104 skal lyde: 

 «E 104 Kinolingult 50 61 Bare bitter soda» 

c) postene for E 110 skal lyde: 

 «E 110 Paraoransje 50 61 Bare bitter soda» 
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d) postene for E 124 skal lyde: 

 «E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 50 61 Bare bitter soda» 

e) posten for E 150a-d skal lyde: 

 «E 150a-d Karamell quantum satis  unntatt sangria, clarea, zurra» 

25) I kategori 17.1: «Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar form» gjøres følgende endringer: 

a) posten for E 900 skal lyde: 

 «E 900 Dimetylpolysiloksan 10 91 bare kosttilskudd i form av brusetabletter» 

b) fotnote 79 skal lyde: 

«(91) : Grenseverdien gjelder konsumferdig kosttilskudd som er oppløst og blandet ut med 200 ml vann.» 

 _____  



Nr. 57/1074 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDLEGG II 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I del 4, «Tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder bærere, i aromaer i næringsmidler», skal posten for E 423 «Gummi 

arabicum modifisert med oktenylravsyre» lyde: 

«E 423 Gummi arabicum 

modifisert med 

oktenylravsyre 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 03: Spiselige glasurer; 

07.2: Fine bakervarer; 08.3: Kjøttprodukter, bare bearbeidet 

fjørfe; 09.2: Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, 

herunder bløtdyr og krepsdyr og i kategori 16: Desserter, 

unntatt produkter som omfattes av kategori 1, 3 og 4. 

500 mg/kg i det ferdige 

næringsmiddelet 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 14.1.4: Aromatiserte 

drikker, bare aromatiserte drikker som ikke inneholder 

fruktjuice, og i kullsyreholdige aromatiserte drikker som 

inneholder fruktjuice, og i kategori 14.2: Alkoholholdige 

drikker og tilsvarende drikker uten alkohol eller med lavt 

alkoholinnhold. 

220 mg/kg i det ferdige 

næringsmiddelet 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 05.1: Kakao- og 

sjokoladeprodukter, som omfattes av direktiv 2000/36/EF; 

05.2: Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for 

frisk pust; 05.4: Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert 

fyll som omfattes av kategori 4.2.4 og i kategori 06.3: 

Frokostkorn. 

300 mg/kg i det ferdige 

næringsmiddelet 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 01.7.5: Smelteost. 120 mg/kg i det ferdige 

næringsmiddelet 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 05.3: Tyggegummi. 60 mg/kg i det ferdige 

næringsmiddelet 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 01.8: Melke-

produkterstatninger, herunder hvitemidler til drikker; 04.2.5: 

Syltetøy, gelé, marmelade og lignende produkter; 04.2.5.4: 

Nøttesmør og smørbare nøtteprodukter; 08.3: Kjøttprodukter; 

12.5: Supper og buljonger; 14.1.5.2: Annet, bare pulverkaffe 

og -te og i kornbaserte spiseklare retter. 

240 mg/kg i det ferdige 

næringsmiddelet 

Emulsjoner med aromaoljer brukt i kategori 10.2: 

Bearbeidede egg og eggprodukter. 

140 mg/kg i det ferdige 

næringsmiddelet 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 14.1.4: Aromatiserte 

drikker, bare kullsyrefrie aromatiserte drikker med fruktjuice; 

14.1.2: Fruktjuice som definert i direktiv 2001/112/EF og 

grønnsakjuice, bare grønnsakjuice og i kategori 12.6: Sauser, 

bare sjyer og søte sauser. 

400 mg/kg i det ferdige 

næringsmiddelet 

Aromaoljeemulsjoner brukt i kategori 15: Spiseferdig snacks. 440 mg/kg i det ferdige 

næringsmiddelet» 

2) I del 6 tabell 7 «Alginsyre – alginater» skal en ny post E 404 innsettes etter posten for E 403: 

«E 404 Kalsiumalginat» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/648 

av 24. april 2015 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

fjerning av aromastoffet N-etyl-(2E,6Z)-nonadienamid fra EU-listen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning (EF) 

nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 nr. 3 og 

artikkel 25 nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 inneholder en EU-liste over aromaer og kildematerialer som er godkjent for 

bruk i og på næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem. 

2) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012(3) vedtas en liste over aromastoffer, og listen innføres 

i del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008. 

3) Listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad inngitt av en medlemsstat eller berørt part. 

4) EU-listen over aromastoffer og kildematerialer inneholder en rekke stoffer som Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet ikke er ferdige med å vurdere eller har bedt om ytterligere vitenskapelige opplysninger om for å 

kunne fullføre vurderingen. For ett av disse stoffene, nemlig N-etyl-(2E,6Z)-nondienamid, har personene med ansvar for 

å bringe dette aromastoffet i omsetning, nå trukket tilbake søknaden. Dette aromastoffet bør derfor fjernes fra EU-listen. 

5) Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

6) I artikkel 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012(4) fastsettes overgangstiltak for næringsmidler som inneholder 

aromastoffer, og som lovlig er brakt i omsetning eller merket før 22. oktober 2014. Disse overgangstiltakene er kanskje 

ikke tilstrekkelige for næringsmidler som inneholder aromastoffer som skal fjernes fra EU-listen etter 22. oktober 2014. 

Det bør derfor fastsettes en ytterligere overgangsperiode for næringsmidler som inneholder N-etyl-(2E,6Z)-

nonadienamid for å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg kravene i 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 107 av 25.4.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 24. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34.  

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om vedtakelse av listen over aromastoffer fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96, om innføring av den i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1334/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1565/2000 og kommisjonsvedtak 1999/217/EF. (EUT L 267 av 

2.10.2012, s. 1.) 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012 av 1. oktober 2012 om overgangstiltak med hensyn til EU-listen over aromaer og 

kildematerialer fastsatt i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008. (EUT L 267 av 2.10.2012, s. 162.) 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Næringsmidler som inneholder aromastoffet N-etyl-(2E,6Z)-nonadienamid (FL nr. 16.094), og som lovlig er brakt i omsetning 

eller merket innen seks måneder etter ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, men som ikke er i samsvar med del A i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, kan bringes i omsetning fram til datoen for minste holdbarhet eller siste 

forbruksdato. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. april 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 utgår følgende post: 

«16.094 N-etyl-(2E,6Z)-nonadienamid 608514-56-3 1596    4 EFSA»“ 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/649 

av 24. april 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruk av L-leucin som bærer for 

bordsøtningsmidler i tablettform(*) 

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, artikkel 14 og artikkel 30 nr. 5, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er godkjent for bruk i 

næringsmidler, og vilkårene for bruken av dem.  

2) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler som er 

oppført i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.  

3) Disse listene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 på 

initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

4) Den 9. september 2010 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av L-leucin som bærer (hjelpestoff ved 

tablettframstilling) for bordsøtningsmiddel i tablettform av Tyskland, der slik bruk var tillatt. Søknaden er gjort 

tilgjengelig for medlemsstatene i henhold til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

5) L-leucin har en teknologisk funksjon og det er et behov for å bruke stoffet i bordsøtningsmidler i tablettform. L-leucin 

blandes homogent med søtstoff før det presses tabletter av blandingen, og stoffet forhindrer at tablettene setter seg fast i 

pressen.  

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») har vurdert tryggheten ved bruk av 

aminosyrer og tilknyttede stoffer som aromastoffer, og avgav sin uttalelse 29. november 2007(4). Myndigheten 

konkluderte med at menneskelig eksponering for aminosyrer gjennom næringsmidler er høyere enn den forventede 

eksponeringen i forbindelse med bruken som aromastoffer og at ni av stoffene, herunder L-leucin, ikke medfører noen 

sikkerhetsrisiko ved beregnet inntak som aromastoffer. 

7) I søknaden ble det påvist at selv et meget høyt forbruk av søtningsmiddel i tablettform ikke ville overstige 4 % av det 

anbefalte inntaket av L-leucin. 

8) Bruk av L-leucin som bærer for bordsøtningsmidler i tablettform som angitt i vedlegg I til denne forordning, bør derfor 

godkjennes, og tilsetningsstoffet bør tildeles E-nummer E 641.  

9) Spesifikasjonene for L-leucin bør innføres i forordning (EU) nr. 231/2012 første gang det oppføres på EU-listen i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Det bør i den forbindelse tas hensyn til Den europeiske farmakopés 

renhetskriterier for L-leucin.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 25.4.2015, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 24. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1).  

(4) EFSA Journal (2008) 870, 1–46. 
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10) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

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

fôr —  

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 24. april 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1079 

 

VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I del B, i avsnitt 3 «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», innsettes følgende post etter posten for 

tilsetningsstoff E 640: 

«E 641 L-leucin»“ 

2) I del E, i næringsmiddelkategori 11.4.3 «Bordsøtningsmidler i tablettform», innsettes følgende post etter posten for 

tilsetningsstoff E 640:  

 «E 641 L-leucin 50 000»   

 



Nr. 57/1080 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post etter posten for E 640:  

«E 641 L-LEUCIN 

Synonymer 2-aminoisobutyleddiksyre; L-2-amino-4-metylvaleriansyre; alfa-

aminoisokapronsyre; (S)-2-amino-4-metylpentansyre; L-leu 

Definisjon  

EINECS 200-522-0  

CAS-nummer 61-90-5 

Kjemisk betegnelse L-leucin; L-2-amino-4-metylpentansyre 

Kjemisk formel C6H13NO2 

Molekylvekt 131,17 

Innhold Ikke under 98,5 % og ikke over 101,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt krystallinsk pulver eller blanke flak 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, eddiksyre, fortynnet HCl og alkaliske hydroksider og 

karbonater; tungt løselig i etanol 

Spesifikk rotasjon [α]D20 mellom + 14,5° og + 16,5° 

(4 % løsning (tørrstoffbasis) i 6N HCl) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (100–105 °C) 

Sulfataske Høyst 0,1 % 

Klorid Høyst 200 mg/kg 

Sulfater Høyst 300 mg/kg 

Ammonium Høyst 200 mg/kg 

Jern Høyst 10 mg/kg 

Arsen Høyst 3 mg/kg  

Bly Høyst 5 mg/kg 

Kvikksølv Høyst 1 mg/kg « 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/539 

av 31. mars 2015 

om godkjenning av en annen helsepåstand om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko 

og barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012(*) 

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 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 18 nr. 4 og artikkel 19, 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) I henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 ble kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012(2) vedtatt, 

der det opprettes en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse. 

3) Forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsetter at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal inngi søknader om 

godkjenning av helsepåstander til vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. Vedkommende nasjonale 

myndighet skal videresende gyldige søknader til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter 

kalt «Myndigheten», for vitenskapelig vurdering og til Kommisjonen og medlemsstatene til orientering. 

4) Kommisjonen skal avgjøre om helsepåstandene skal godkjennes, idet det tas hensyn til Myndighetens uttalelse. 

5) Med henblikk på å oppmuntre til nyskaping skal de helsepåstandene som bygger på nyutviklede vitenskapelige bevis 

og/eller inneholder en anmodning om sikring av data underlagt eiendomsrett, gjennomgå en framskyndet 

framgangsmåte for godkjenning. 

6) Etter en søknad fra Barry Callebaut Belgium NV, inngitt i henhold til artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 

og som inneholdt en anmodning om sikring av data underlagt eiendomsrett, ble Myndigheten bedt om å avgi uttalelse 

om endring av godkjenningen av helsepåstanden «kakaoflavanoler bidrar til å holde blodkarene elastiske, noe som 

bidrar til normal blodgjennomstrømning». Helsepåstanden ble godkjent, i henhold til artikkel 13 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006, ved kommisjonsforordning (EU) nr. 851/2013(3). Søkeren anmodet om en utvidelse av de godkjente 

bruksvilkårene for påstanden til å omfatte et kakaoekstrakt med et høyt innhold av flavanoler for inntak i kapsel- eller 

tablettform, eller «tilsatt andre næringsmidler, herunder drikker". 

7) Kommisjonen og medlemsstatene mottok 5. mai 2014 den vitenskapelige uttalelsen fra Myndigheten (Spørsmål  

nr. EFSA-Q-2013-00832)(4) som konkluderte med at det på grunnlag av de framlagte dataene var påvist en 

årsakssammenheng mellom konsum av kakaoflavanoler i kakaoekstrakt med et høyt innhold av flavanoler (dvs. i 

kapsel- eller tablettform) og den påståtte virkningen. 

8) Myndigheten påpekte i sin uttalelse at den ikke kunne ha trukket konklusjonene uten å ta i betraktning én undersøkelse 

av menneskelig inngripen som søkeren hevdet eiendomsrett til(5). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 1.4.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 210/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 26. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler 

enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse (EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 851/2013 av 3. september 2013 om godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem 

som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse, og om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 (EUT L 235 av 4.9.2013, 

s. 3). 

(4) EFSA Journal 2014; 12(5):3654. 

(5) ProDigest, 2012. Pharmacokinetic study to assess the bioavailability of the cocoa flavanol epicatechin from different matrices. 

2020/EØS/57/30 



Nr. 57/1082 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

9) Alle dokumentasjonsopplysninger som søkeren har framlagt, er vurdert av Kommisjonen, og det anses at kravene 

fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006 er oppfylt for undersøkelsen som det hevdes eiendomsrett til. 

Vitenskapelige data og andre opplysninger som er tatt med i nevnte undersøkelse, kan derfor ikke brukes til fordel for en 

etterfølgende søker i et tidsrom på fem år fra ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, på vilkårene fastsatt i artikkel 

21 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

10) Ett av målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er å sikre at helsepåstander er sannferdige, tydelige, pålitelige og 

nyttige for forbrukeren, og at det i den forbindelse tas hensyn til formuleringen og presentasjonen av dem. Dersom 

ordlyden i påstander som søkeren bruker, har samme betydning for forbrukerne som ordlyden i en godkjent 

helsepåstand, fordi de viser til samme forhold mellom en næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av dets 

bestanddeler og helse, bør de derfor omfattes av samme bruksvilkår som de som er angitt i vedlegget til denne 

forordning. 

11) Registeret over ernærings- og helsepåstander som inneholder alle tillatte helsepåstander, bør i samsvar med artikkel 20 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 ajourføres for å ta hensyn til denne forordning. 

12) Siden søkeren krever beskyttelse av eiendomsrettsbelagte data, anses det som hensiktsmessig å begrense bruken av 

denne påstanden til fordel for søkeren i et tidsrom på fem år. At tillatelsen til å bruke denne påstanden er begrenset til én 

enkelt aktør, er imidlertid ikke til hinder for at andre søkere søker om tillatelse til å bruke samme påstand dersom det 

søkes på grunnlag av andre data og undersøkelser enn dem som er beskyttet i henhold til artikkel 21 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006. 

13) De kommentarene som Kommisjonen har mottatt fra søkeren i samsvar med artikkel 16 nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 1924/2006, er tatt i betraktning ved fastsettelsen av tiltakene i denne forordning. 

14) Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor endres. 

15) Medlemsstatene er blitt rådspurt — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1. Helsepåstanden angitt i vedlegget til denne forordning skal oppføres på EU-listen over tillatte påstander fastsatt i artikkel 13 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2.  Bruken av helsepåstanden nevnt i nr. 1 er begrenset til søkeren i et tidsrom på fem år etter ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning. Etter utløpet av dette tidsrommet kan denne helsepåstanden i samsvar med vilkårene som gjelder for den, benyttes av 

en hvilken som helst driftsansvarlig for næringsmiddelforetak. 

Artikkel 2 

Vitenskapelige data og andre opplysninger som er tatt med i søknaden, og som søkeren hevder eiendomsrett til og hvis 

framlegging er en forutsetning for å godkjenne helsepåstanden, er begrenset til bruk til fordel for søkeren i et tidsrom på fem år 

fra denne forordnings ikrafttredelse, på vilkårene fastsatt i artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

Artikkel 3 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 
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Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Posten for kakaoflavanoler i vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 skal lyde: 

Næringsstoff, stoff, 

nærings-middel eller 

nærings-middelgruppe 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår og/eller 

begrensninger for bruk av 

næringsmiddelet og/eller 

en tilleggsangivelse eller 

-advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registrerings-nummer på 

den konsoliderte listen 

innsendt til EFSA for 

vurdering 

«Kakao-flavanoler Kakaoflavanoler bidrar til å 

vedlikeholde blodkarenes 

elastisitet, noe som bidrar til 

normal blodgjennomstrøm-

ning(*****) (******)  

Forbrukerne skal opplyses om at den gunstige virkningen 

oppnås ved et daglig inntak på 200 mg kakaoflavanoler. 

Påstanden kan brukes bare for kakaodrikker (med 

kakaopulver) eller for mørk sjokolade som gir et daglig inntak 

på minst 200 mg kakaoflavanoler med en polymeriseringsgrad 

på 1-10(*****) 

Påstanden kan brukes bare for kapsler eller tabletter som 

inneholder kakaoekstrakt med et høyt innhold av flavanoler 

som gir et daglig inntak på minst 200 mg kakaoflavanoler med 

en polymeriseringsgrad på 1-10(*****) 

— 2012;10(7):2809(*****) 

2014;12(5):3654(******)  

— 

(*****) Godkjent 24.9.2013 — begrenset til bruk for Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgia, i et tidsrom på fem år. 

(******) Godkjent 21.4 2015 — begrenset til bruk for Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgia, i t tidsrom på fem år.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/446 

av 17. mars 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet bariumselenat(*) 

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 (EF) 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) Grenseverdien for restmengder («grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Unionen i 

veterinærpreparater for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, skal 

fastsettes i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Bariumselenat er i dag oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et tillatt stoff for storfe og sau med 

status «grenseverdi ikke påkrevd». 

4) I samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 470/2009 er det inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor om at 

uttalelsen om bariumselenat vurderes på nytt. 

5) Komiteen for veterinærprodukter bekreftet sin første anbefaling om at det ikke er nødvendig å fastsette en grenseverdi for 

bariumselenat i storfe og sau. Komiteen konkluderte imidlertid med at ettersom nedbrytingen av stoffet og dets reststoff 

selen fra et injeksjonssted er svært langsom, er det en risiko for at inntak av et injeksjonssted kan føre til et seleninntak som 

er høyere enn den fastsatte øvre grenseverdien. For å sikre at forbrukernes eksponering for selen ikke overstiger den 

fastsatte øvre grense for tolerabelt inntak anbefalte derfor komiteen at bariumselenat som brukes i veterinærpreparater, ikke 

bør tilføres ved injeksjon. 

6) I samsvar med artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, i forbindelse med et annet 

næringsmiddel fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, i 

forbindelse med andre arter. Komiteen anbefalte at den eksisterende statusen «grenseverdi ikke påkrevd» for bariumselenat 

ekstrapoleres fra storfe og sau til alle arter som er bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

7) Posten for bariumselenat i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 18.3.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 211/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 28. 

(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/57/31 
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8) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å etterkomme denne 

forordning. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 17. mai 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 17. mars 2015. 

 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 bariumselenat 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 

«Bariumselenat IKKE RELEVANT Alle arter bestemt til 

næringsmiddelproduksjon 

Grenseverdi ikke påkrevd IKKE RELEVANT Ikke for tilføring ved 

injeksjon 

Fordøyelseskanal og stoffskifte / 

mineraltilskudd» 
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/565 

av 8. april 2015 

om endring av direktiv 2006/86/EF med hensyn til visse tekniske krav til koding av vev og celler fra 

mennesker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF(1) om fastsettelse av standarder for kvalitet og sikkerhet ved 

donasjon, uttak, kontroll, behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker, særlig artikkel 

28, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2004/23/EF er det fastsatt at medlemsstatene skal sikre at vev og celler fra mennesker skal kunne spores fra 

donor til mottaker og omvendt. 

2) For å tilrettelegge for sporbarhet bør det fastsettes en unik identifikator for vev og celler som distribueres i Unionen 

(«felles europeisk kode»), med opplysninger om de aktuelle vevenes og cellenes viktigste egenskaper. 

3) For å sikre en ensartet gjennomføring av den felles europeiske koden i hele Unionen, bør det fastsettes hvilke 

forpliktelser medlemsstatenes vedkommende myndigheter og vevsentrene har når det gjelder bruk av den felles 

europeiske koden. Bare på denne måten kan det sikres at koden brukes på en konsekvent og enhetlig måte i Unionen.  

4) Sporbarhet fra donor til mottaker og omvendt bør sikres ved koding av vev og celler og ved følgedokumentasjon. På 

mottakersiden gir den felles europeiske koden opplysninger om donasjonen og om vevsentret som har ansvaret for 

uttaket av vev og celler. På donorsiden kan vevsentret med ansvar for uttaket av vev og celler spore vevene og cellene 

som distribueres for bruk på mennesker, ved å anmode neste aktør i kjeden om å framlegge opplysninger om bruken av 

vevene og cellene på grunnlag av donasjonsidentifikasjonen i den felles europeiske koden som framgår av 

følgedokumentene. 

5) Den felles europeiske koden bør ha et harmonisert format slik at den kan brukes av små og store sentre samtidig som 

sentrene får en viss fleksibilitet til å fortsette å bruke eksisterende koder. 

6) Det bør tildeles en felles europeisk kode som muliggjør donasjons- og produktidentifikasjon, til alle vev og celler som 

distribueres for bruk på mennesker, herunder vev og celler som importeres fra tredjestater. Medlemsstatene kan tillate 

visse unntak fra bruk av koden.  

7) Dersom vev og celler er utelukket eller unntatt fra bruk av den felles europeiske koden, skal medlemsstatene sikre at 

passende sporbarhet for disse vevene og cellene garanteres gjennom hele kjeden fra donasjon og uttak til bruk på 

mennesker. 

8) I situasjoner der vev og celler frigis til annet enn distribusjon (for eksempel overføring til en annen aktør for videre 

behandling med eller uten tilbakelevering), bør donasjonsidentifikasjonssekvensen i det minste benyttes i 

følgedokumentasjonen. Dersom vev og celler overføres fra et vevsenter til en annen aktør bare for oppbevaring og/eller 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 9.4.2015, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 29. 

(1) EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48. 

2020/EØS/57/32 
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videre distribusjon, kan vevsentret allerede bruke den felles europeiske koden på den endelige etiketten i tillegg til 

donasjonsidentifikasjonssekvensen, som bør benyttes i det minste i følgedokumentasjonen. 

9) Når vev og celler fra en avdød donor innhentes av en uttaksgruppe som arbeider for to eller flere vevsentre, skal 

medlemsstatene sørge for et passende sporbarhetssystem for alle uttak. Dette kan sikres ved å utvikle et sentralt system 

for tildeling av unike donasjonsnumre for hver donasjon som registreres på nasjonalt nivå, eller ved å kreve at alle 

vevsentre sikrer gode sporbarhetsforbindelser mellom donasjonsidentifikasjonsnumrene som tildeles av hvert enkelt 

vevsenter som tar ut eller mottar vev og celler fra den samme avdøde donoren.  

10) Kommisjonen bør sikre at den felles europeiske koden gjennomføres ved å gi medlemsstatenes vedkommende myndigheter 

og vevsentre egnede verktøy. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør oppdatere registeret over vevsentre ved alle 

endringer i vevsentrenes akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens, og Kommisjonen bør sørge for at registeret over 

vev og celler oppdateres når nye produkter må innføres. For dette bør Kommisjonen rådspørre en ekspertgruppe, særlig 

eksperter oppnevnt av medlemsstatenes vedkommende myndigheter. 

11) Når det gjelder donasjonsidentifikasjonssekvensen i den felles europeiske koden, bør importvevsentret bruke 

vevsenterkoden det er blitt tildelt i EUs register over vevsentre, og bør tildele et unikt donasjonsnummer dersom 

donasjonsnummeret på det importerte produktet ikke er unikt over hele verden. 

12) Pooling av vev eller celler er tillatt i noen medlemsstater. Derfor omfatter dette direktiv også bruk av den felles 

europeiske koden ved pooling. 

13) Det bør innføres en overgangsordning for vev og celler som allerede er under oppbevaring ved utgangen av inn-

arbeidingsperioden. 

14) Dette direktiv hindrer ikke medlemsstatene i å opprettholde eller innføre strengere tiltak for koding av vev og celler, 

forutsatt at traktatens bestemmelser overholdes. 

15) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2004/23/EF —  

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2006/86/EF(1) gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nye bokstaver k)–y) lyde: 

«k)  «felles europeisk kode» eller «SEC» den unike identifikatoren som benyttes på vev og celler som distribueres i Unionen. 

Den felles europeiske koden består av en donasjonsidentifikasjonssekvens og en produktidentifikasjonssekvens, i 

samsvar med vedlegg VII til dette direktiv,  

l)  «donasjonsidentifikasjonssekvens» den første delen av den felles europeiske koden, som består av EU-koden for 

vevsentre og det unike donasjonsnummeret, 

m)  «EUs vevsenterkode» den unike identifikatoren for akkrediterte, utpekte, godkjente eller lisensierte vevsentre i Unionen. 

Vevsenterkoden består av en ISO-landkode og vevsentrets nummer i EUs register over vevsentre i samsvar med vedlegg 

VII til dette direktiv, 

n)  «unikt donasjonsnummer» det unike nummeret tildelt en bestemt vev- og celledonasjon i samsvar med systemet som 

finnes i den enkelte medlemsstat for tildeling av slike numre, i samsvar med vedlegg VII til dette direktiv,   

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2006/86/EF av 24. oktober 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF med hensyn til 

krav til sporbarhet, melding av alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser samt visse tekniske krav til koding, behandling, konservering, 

oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker (EUT L 294 av 25.10.2006, s. 32). 
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o)  «produktidentifikasjonssekvens» andre del av den felles europeiske koden, som består av produktkode, delpartinummer 

og utløpsdato,  

p)  «produktkode» identifikator for en bestemt type vev og celle. Produktkoden består av en identifikator i 

produktkodingssystemet som angir hvilket kodingssystem som brukes av vevsentret («E» for EUTC, «A» for ISBT128, 

«B» for Eurocode), og produktnummeret for vevene og cellene i de respektive kodingssystemene for produkttypen, i 

samsvar med vedlegg VII til dette direktiv, 

q)  «delpartinummer» nummeret som kjennetegner og entydig identifiserer vev og celler med samme unike 

donasjonsnummer og samme produktkode, og som kommer fra samme vevsenter, i samsvar med vedlegg VII til dette 

direktiv, 

r)  «utløpsdato» datoen da vevene og cellene senest kan brukes, i samsvar med vedlegg VII til dette direktiv,  

s)  «EUs kodingsplattform» IT-plattformen som forvaltes av Kommisjonen, og som inneholder EUs register over vevsentre 

og EUs register over vev- og celleprodukter,  

t)  «EUs register over vevsentre» registeret over alle vevsentre som er godkjent, lisensiert, utpekt eller akkreditert av 

medlemsstatenes vedkommende myndighet(er), og som inneholder opplysninger om disse vevsentrene, i samsvar med 

vedlegg VIII til dette direktiv, 

u)  «EUs register over vev- og celleprodukter» registeret over alle typer vev og celler som er i omløp i Unionen, og de 

respektive produktkodene i de tre tillatte kodingssystemene (EUTC, ISBT128 og Eurocode), 

v)  «EUTC» produktkodingssystemet for vev og celler som er utviklet av Unionen og består av et register over alle typer vev 

og celler i omløp i Unionen, og tilsvarende produktkoder for disse,  

w)  «frigitt» distribusjon for bruk på mennesker eller overføring til en annen aktør, for eksempel for videre behandling med 

eller uten tilbakelevering, 

x)  «innen samme senter» alle faser fra uttak til bruk på mennesker skjer med samme ansvarshavende, kvalitets-

styringssystem og sporbarhetssystem innenfor et helsesenter som omfatter minst et akkreditert, utpekt, godkjent eller 

lisensiert vevsenter og en organisasjon på samme sted med ansvar for anvendelse på mennesker, 

y)  «pooling» fysisk kontakt eller blanding i en enkelt beholder av vev eller celler fra mer enn ett uttak fra samme donor, 

eller fra to eller flere donorer.  

2) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Sporbarhet 

1) Medlemsstatene skal sikre at vev og celler skal være sporbare særlig gjennom dokumentasjon og bruk av den felles 

europeiske koden fra uttak til bruk på mennesker eller destruering og omvendt. Vev og celler som brukes til legemidler for 

avansert terapi, skal ifølge dette direktiv være sporbare minst til de overføres til produsenten av legemidler for avansert 

terapi. 

1) Medlemsstatene skal sikre at vevsentre og organisasjoner med ansvar for bruk på mennesker bevarer opplysningene 

fastsatt i vedlegg VI i minst 30 år på et egnet og lesbart lagringsmedium. 

2) Når vev og celler fra en avdød donor innhentes av en uttaksgruppe som arbeider for to eller flere vevsentre, skal 

medlemsstatene sørge for et passende sporbarhetssystem for alle uttak.»  

3) Artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Europeisk kodingssystem 

1) Uten at det berører nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal en felles europeisk kode benyttes på alle vev og celler som distribueres 

for bruk på mennesker. I andre situasjoner der vev og celler frigis, skal donasjonsidentifikasjonssekvensen i det minste brukes i 

følgedokumentasjonen.  
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2) Nr. 1 får ikke anvendelse på  

a) partnerdonasjon av kjønnsceller,  

b) vev og celler som distribueres direkte til mottakeren for umiddelbar transplantasjon, i samsvar med artikkel 6 nr. 5 i 

direktiv 2004/23/EF, 

c) vev og celler som importeres til Unionen i nødstilfeller, og som er direkte godkjent av vedkommende myndighet(er), i 

samsvar med artikkel 9 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/23/EF.  

3) Medlemsstatene kan også tillate unntak fra kravene i nr. 1 for 

a) vev og celler, bortsett fra partnerdonasjon av kjønnsceller, når disse vevene og cellene holdes innenfor samme senter,  

b) vev og celler som importeres til Unionen når disse vevene og cellene holdes innenfor samme senter fra import til bruk, 

forutsatt at senteret omfatter et vevsenter som er godkjent, utpekt, akkreditert eller lisensiert for importvirksomhet.» 

4) Følgende artikler tilføyes: 

«Artikkel 10a 

Format for den felles europeiske koden 

1) Den felles europeiske koden nevnt i artikkel 10 nr. 1 skal oppfylle spesifikasjonene fastsatt i denne artikkel og i 

vedlegg VII.  

2) Den felles europeiske koden skal ha et format som kan leses med det blotte øye, med akronymet «SEC» oppført foran. 

Andre merkings- og sporbarhetssystemer kan benyttes parallelt.  

3) Den felles europeiske koden skal trykkes slik at donasjonsidentifikasjonssekvensen og produktidentifikasjons-

sekvensen holdes atskilt med ett enkelt mellomrom eller angis på to påfølgende linjer.  

Artikkel 10b  

Krav til bruk av den felles europeiske koden  

1) Medlemsstatene skal sikre at vevsentrene, herunder importvevsentre som definert i kommisjonsdirektiv (EU) 

2015/566(*), oppfyller følgende minstekrav: 

a) tildeler en felles europeisk kode til alle vev og celler der det kreves at denne koden benyttes, senest før de distribueres 

for bruk på mennesker,  

b) tildeler en donasjonsidentifikasjonssekvens etter at vevene og cellene er tatt ut eller når de mottas fra en uttaks-

organisasjon, eller når vev og celler importeres fra en tredjestatsleverandør. Donasjonsidentifikasjonssekvensen skal 

omfatte 

1) EUs kode for vevsentre tildelt i EUs register over vevsentre, 

2) et unikt donasjonsnummer tildelt av vevsentret, med mindre et slikt nummer er tildelt sentralt på nasjonalt plan 

eller er et globalt unikt nummer som benyttes i kodingssystemet ISBT128. Dersom pooling av vev og celler er 

tillatt, skal det endelige produktet tildeles et nytt donasjonsidentifikasjonsnummer, og vevsentret der pooling 

foretas, skal sikre at den enkelte donasjon er sporbar,  

c) ikke endrer donasjonsidentifikasjonssekvensen når den er tildelt frigitte vev og celler, med mindre det er nødvendig å 

korrigere en innkodingsfeil, noe som krever egnet dokumentasjon,  

d) bruker ett av de tillatte produktkodingssystemene og tilsvarende produktnummer i EUs register over vev- og 

celleprodukter senest før de distribueres for bruk på mennesker, 

e) bruker hensiktsmessig delpartinummer og utløpsdato. For vev og celler som det ikke er fastsatt noen utløpsdato for, 

skal utløpsdatoen være 00000000 senest før de distribueres for bruk på mennesker,  
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f) påfører den felles europeiske koden på det aktuelle produktets etikett slik at den er uutslettelig og permanent, og nevner 

koden i følgedokumentasjonen senest før produktet distribueres for bruk på mennesker. Vevsentret kan overlate denne 

oppgaven til tredjemann, forutsatt at vevsentret sikrer at dette direktiv overholdes, særlig med hensyn til at koden skal 

være unik. Dersom etikettens størrelse er til hinder for at den felles europeiske koden påføres etiketten, skal det tydelig 

framgå av følgedokumentasjonen at koden hører sammen med vevene og cellene som er pakket med denne etiketten, 

g) underretter vedkommende myndighet(er) når 

1) opplysningene i EUs register over vevsentre skal oppdateres eller korrigeres,  

2) EUs register over vev- og celleprodukter skal oppdateres, 

3) vevsentret oppdager en situasjon der kravene som gjelder den felles europeiske koden, i betydelig grad ikke 

overholdes for vev og celler mottatt fra andre vevsentre i EU,  

h) treffer de tiltak som er nødvendige dersom den felles europeiske koden er feilaktig påført etiketten. 

2) Medlemsstatene skal sikre at alle vedkommende myndigheter oppfyller følgende minstekrav: 

a) sørger for at alle vevsentre som er godkjent, akkreditert, utpekt eller lisensiert i medlemsstaten, tildeles et unikt 

vevsenternummer. Dersom et vevsenter er lokalisert på flere steder, men har ett system for å tildele unike 

donasjonsnumre, skal det anses for å være ett og samme vevsenter. Dersom et vevsenter bruker to eller flere systemer 

for å tildele unike donasjonsnumre, skal det tildeles ulike vevsenternumre tilsvarende antallet tildelingssystemer som 

benyttes,  

b) bestemmer hvilket eller hvilke systemer som skal brukes for å tildele unike donasjonsnumre i deres medlemsstat. 

Tillatte tildelingssystemer omfatter nasjonale systemer med sentralisert tildeling av det nasjonale unike 

donasjonsnummeret, eller systemer som krever at det enkelte vevsenter tildeler unike donasjonsnumre, eller 

internasjonale systemer som tildeler unike donasjonsnumre globalt som er forenlige med den felles europeiske koden, 

c) overvåker og håndhever at den felles europeiske koden gjennomføres fullstendig i deres medlemsstat, 

d) sørger for å validere opplysningene om vevsentrene i deres medlemsstat i EUs register over vevsentre og oppdaterer 

registeret uten ugrunnet opphold særlig i følgende situasjoner:  

1) når et nytt vevsenter er godkjent, utpekt, akkreditert eller lisensiert,  

2) når opplysninger om et vevsenter endres eller ikke er korrekt innført i EUs register over vevsentre,  

3) når opplysningene om et vevsenters akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens oppført i vedlegg VIII til 

dette direktiv endres, blant annet 

— akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens for en ny vev- eller celletype, 

— akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens for en ny pålagt virksomhet, 

— opplysninger om vilkår eller unntak som er tilføyd en godkjenning,  

— fullstendig eller delvis oppheving av en bestemt akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens for en 

bestemt virksomhet eller vev- eller celletype, 

— fullstendig eller delvis tilbakekalling av en bestemt akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens for et 

vevsenter, 

— situasjoner der et vevsenter på frivillig grunnlag fullstendig eller delvis avslutter den eller de formene for 

virksomhet det er godkjent, akkreditert, utpekt eller lisensiert for. 

Med uten unødig opphold menes ikke senere enn ti virkedager for endringer som i betydelig grad påvirker de berørte 

vevsentrenes godkjenning, akkreditering, utpeking eller lisens.   
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Dersom et vevsenter er godkjent av to eller flere vedkommende myndigheter for ulike typer vev og celler eller ulike 

former for virksomhet, skal hver enkelt vedkommende myndighet oppdatere opplysningene om de formene for 

virksomhet den har ansvaret for.  

e) varsler vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat når de oppdager uriktige opplysninger i EUs register over 

vevsentre vedrørende den andre medlemsstaten, eller når de oppdager en situasjon der bestemmelsene som gjelder den 

felles europeiske koden vedrørende den andre medlemsstaten, i betydelig grad ikke oppfylles, 

f) varsler Kommisjonen og de andre vedkommende myndigheter når EUs register over vev- og celleprodukter etter deres 

vurdering må oppdateres. 

3) Bruk av den felles europeiske koden er ikke til hinder for at andre koder kan brukes i samsvar med medlemsstatenes 

nasjonale krav. 

Artikkel 10c 

Tilgjengelighet og vedlikehold av det europeiske kodingssystemet  

1) Kommisjonen skal forvalte og vedlikeholde en IT-plattform («heretter kalt EUs kodingsplattform») som inneholder  

a) EUs register over vevsentre, 

b) EUs register over vev- og celleprodukter.  

2) Kommisjonen skal sørge for at opplysningene på EUs kodingsplattform er offentlig tilgjengelig før 29. oktober 2016. 

3) Kommisjonen skal ved behov oppdatere EUTC og sørge for helhetlig oppdatering av EUs register over vev- og 

celleprodukter. Ifølge Kommisjonen er det nødvendig å inngå avtaler med organisasjonene som forvalter ISBT128 og 

Eurocode for å sikre at Kommisjonen regelmessig får tilgang til oppdaterte produktkoder som kan oppføres i EUs register 

over vev- og celleprodukter. Dersom disse organisasjonene ikke oppfyller vilkårene i memorandumene, kan Kommisjonen 

midlertidig oppheve fullstendig eller delvis fremtidig bruk av de respektive produktkodene deres etter å ha vurdert om det 

vil være tilstrekkelige forsyninger av den aktuelle typen produkter i medlemsstatene, herunder i en overgangsperiode, og 

etter samråd med medlemsstatens eksperter gjennom vedkommende myndigheters ekspertgruppe for stoffer av menneskelig 

opprinnelse (Competent Authorities on Substances of Human Origin Expert Group).  

Artikkel 10d  

Overgangsperiode 

Vev og celler som allerede er under oppbevaring 29. oktober 2016, skal unntas fra forpliktelsene som gjelder den felles 

europeiske koden, forutsatt at vevene og cellene er frigitt i Unionen innen fem år etter denne dato, og på vilkår av at full 

sporbarhet sikres på alternative måter. For vev og celler som fremdeles er under oppbevaring og frigis først etter utløpet av 

denne femårsperioden, og som det ikke er mulig å benytte den felles europeiske koden på, særlig fordi vevene og cellene 

oppbevares dypfryst, skal vevsentrene benytte prosedyrene for produkter med små etiketter i henhold til artikkel 10b nr. 1 

bokstav f). 

  

(*) Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/566 av 8. april 2014 om gjennomføring av direktiv 2004/23/EF med hensyn til 

prosedyrene for kontroll av tilsvarende kvalitets- og sikkerhetsstandarder for importerte vev og celler (EUT L 93 av 

9.4.2015, s. 56).» 

5) Vedleggene endres i samsvar med vedlegg I til dette direktiv. 

6) Det tilføyes et nytt vedlegg VIII, hvis tekst finnes i vedlegg II til dette direktiv. 

Artikkel 2  

Medlemsstatene skal innen 29. oktober 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. De skal anvende disse bestemmelsene 

fra 29. april 2017. 
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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. 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 

dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 8. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedleggene til direktiv 2006/86/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II del E gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  Den felles europeiske koden for vev og celler som distribueres for bruk på mennesker, eller donasjonsidentifika-

sjonssekvensen for vev og celler som frigis, men som ikke distribueres for bruk på mennesker». 

b) I nr. 1 skal annet ledd lyde: 

«Dersom det ikke er plass til opplysningene omhandlet i bokstav d), e) og g) på primærbeholderens etikett, skal de 

angis på en separat følgeseddel som ledsager primærbeholderen. Følgeseddelen skal emballeres sammen med 

primærbeholderen på en måte som sikrer at de ikke kommer fra hverandre.» 

c) I nr. 2 skal ny bokstav j) lyde: 

«j)  for importerte vev og celler, staten der de er tatt ut, og eksportstaten (dersom det er en annen stat enn der uttaket 

ble gjort)». 

2) Vedlegg III og IV skal lyde: 

«VEDLEGG III 

MELDING AV ALVORLIGE BIVIRKNINGER 

DEL A 

Hurtigmelding av mistanke om alvorlige bivirkninger 

Vevsenter 

Vevsentrets EU-kode (eventuelt) 

Rapportnummer 

Rapporteringsdato (år/måned/dag) 

Berørt person (mottaker eller donor) 

Dato og sted for uttak eller bruk på mennesker (år/måned/dag) 

Donasjonens unike identifikasjonsnummer 

Dato for den alvorlige bivirkningen det er mistanke om (år/måned/dag) 

Vev- og celletype som er involvert i den alvorlige bivirkningen det er mistanke om 

Den felles europeiske koden for vev og celler som er involvert i den alvorlige bivirkningen det er mistanke om (eventuelt) 
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Type alvorlig bivirkning det er mistanke om 

DEL B  

Konklusjoner etter undersøkelse av alvorlige bivirkninger 

Vevsenter 

Vevsentrets EU-kode (eventuelt) 

Rapportnummer 

Dato for bekreftelse (år/måned/dag) 

Dato for den alvorlige bivirkningen (år/måned/dag) 

Donasjonens unike identifikasjonsnummer  

Bekreftelse av alvorlig bivirkning (ja/nei) 

Den felles europeiske koden for vev- og celletype som er involvert i den alvorlige bivirkningen som er bekreftet 

(eventuelt) 

Endring av type alvorlig bivirkning (ja/nei) Dersom JA, spesifiser 

Klinisk resultat (dersom det er kjent) 

— Full helbredelse 

— Lettere følgetilstander 

— Alvorlige følgetilstander 

— Død 

Undersøkelsesresultat og endelige konklusjoner 

Anbefalinger om forebyggende og korrigerende tiltak» 
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VEDLEGG IV  

MELDING AV ALVORLIGE UØNSKEDE HENDELSER 

DEL A  

Hurtigmelding av mistanke om alvorlige uønskede hendelser 

Vevsenter 

Vevsentrets EU-kode (eventuelt) 

Rapportnummer 

Rapporteringsdato (år/måned/dag) 

Dato for den alvorlige uønskede hendelsen (år/måned/dag) 

Alvorlig uønsket hendelse som kan påvirke vevenes og 

cellenes kvalitet og sikkerhet som følge av avvik i 

forbindelse med: 

Spesifikasjon 

Vev- og cellefeil Feil på utstyr Menneskelig feil Annet 

(spesifiser) 

Uttak     

Undersøkelser     

Transport      

Behandling      

Oppbevaring      

Distribusjon      

Materialer      

Annet (spesifiser)      

DEL B  

Konklusjoner etter undersøkelse av alvorlige uønskede hendelser 

Vevsenter 

Vevsentrets EU-kode (eventuelt) 

Rapportnummer 

Dato for bekreftelse (år/måned/dag) 

Dato for den alvorlige uønskede hendelsen (år/måned/dag) 

Analyse av den grunnleggende årsaken (nærmere opplysninger) 

Korrigerende tiltak som er truffet (nærmere opplysninger)» 
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3) Vedlegg VI og VII skal lyde: 

«VEDLEGG VI 

Opplysninger som minst skal bevares i samsvar med artikkel 9 nr. 2 

AV VEVSENTRE 

1)  Donoridentifikasjon 

2)  Donasjonsidentifikasjon som omfatter minst følgende: 

— Identifikasjon av uttaksorganisasjonen (herunder kontaktopplysninger) eller vevsentret 

— Unikt donasjonsnummer  

— Uttaksdato 

— Uttakssted 

— Donasjonstype (f.eks. ett eller flere vev, autolog eller allogen, levende eller død) 

3)  Identifikasjon av produkt som omfatter minst følgende: 

— Identifikasjon av vevsentret 

— Type vev og celle/produkt (grunnomenklatur) 

— Poolnummer (ved pooling) 

— Delpartinummer (eventuelt)  

— Utløpsdato (eventuelt) 

— Vevenes/cellenes status (f.eks. i karantene, egnet for bruk osv.) 

— Beskrivelse av produktene og deres opprinnelse, utførte behandlingstrinn, materialer og tilsetningsstoffer som har 

kommet i kontakt med vevene og cellene og som påvirker deres kvalitet og/eller sikkerhet 

— Identifikasjon av anlegget som har laget den endelige etiketten 

4)  Den felles europeiske koden (eventuelt) 

5)  Identifikasjon av bruk på mennesker som omfatter minst følgende: 

— Dato for distribusjon/destruering 

— Opplysninger om klinikeren eller sluttbrukeren/anlegget 

B.  AV ORGANISASJONER MED ANSVAR FOR BRUK PÅ MENNESKER 

1) Identifikasjon av vevsentret som er leverandør 

2) Identifikasjon av klinikeren eller sluttbrukeren/anlegget 

3) Vev- og celletype 

4) Produktidentifikasjon 

5) Identifikasjon av mottakeren 

6) Bruksdato 

7) Den felles europeiske koden (eventuelt)» 

 _____  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1099 

 

VEDLEGG VII 

OPPBYGGINGEN AV DEN FELLES EUROPEISKE KODEN  

DONASJONSIDENTIFIKASJONSSEKVENS PRODUKTIDENTIFIKASJONSSEKVENS 

VEVSENTRETS EU-KODE UNIKT 

DONASJONS- 

NUMMER 

PRODUKTKODE DELPARTI-

NUMMER 

UTLØPSDATO 

(ÅÅÅÅMMDD) 

ISO landkode 
Vevsenter-

nummer 

Identifikator i 

produktkodings-

systemet 

Produktnummer  

2 bokstaver 6 alfanumeriske 

tegn 

13 alfanu-

meriske tegn 

1 bokstav 7 alfanumeriske 

tegn 

3 alfanumeriske 

tegn 

8 tall» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG VIII  

Opplysninger som skal registreres i EUs register over vevsentre 

A.  Opplysninger om vevsentret 

1. Vevsentrets navn 

2. Vevsentrets nasjonale eller internasjonale kode 

3. Navnet på organisasjonen der vevsentret er lokalisert (eventuelt) 

4. Vevsentrets adresse 

5. Kontaktopplysninger som kan offentliggjøres: funksjonell e-postadresse, telefon og telefaks 

B.  Opplysninger om vevsentrets godkjenning, akkreditering, utpeking eller lisens 

1. Navn på vedkommende myndighet(er) som har godkjent, akkreditert, utpekt eller utstedt lisens 

2. Navn på vedkommende myndighet(er) som har ansvaret for å vedlikeholde EUs register over vevsentre  

3. Navn på innehaveren av godkjenning, akkreditering, utpeking eller lisens (eventuelt) 

4. Vevene og cellene som godkjenningen, akkrediteringen, utpekingen eller lisensen gjelder 

5. Former for virksomhet som faktisk utføres i forbindelse med vevene og cellene som godkjenningen, akkrediteringen, 

utpekingen eller lisensen gjelder  

6. Status for godkjenningen, akkrediteringen, utpekingen eller lisensen (godkjent, midlertidig opphevet, tilbakekalt, 

fullstendig eller delvis, frivillig avvikling av virksomhet) 

7.  Opplysninger om vilkår eller unntak vedrørende godkjenningen (eventuelt).» 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/566 

av 8. april 2015 

om gjennomføring av direktiv 2004/23/EF med hensyn til prosedyrene for kontroll av tilsvarende kvalitets- og 

sikkerhetsstandarder for importerte vev og celler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF av 31. mars 2004 om fastsettelse av standarder for kvalitet 

og sikkerhet ved donasjon, uttak, kontroll, behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra 

mennesker(1), særlig artikkel 9 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2004/23/EF er det fastsatt kvalitets- og sikkerhetsstandarder for donasjon, uttak, kontroll, behandling, 

konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker beregnet på bruk på mennesker samt for 

donasjon, uttak og kontroll av vev og celler fra mennesker som inngår i produserte produkter beregnet på bruk på 

mennesker, når disse produktene er omfattet av annet unionsregelverk, for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers 

helse i Unionen. 

2) Vev og celler utveksles i økende grad over hele verden, og ved direktiv 2004/23/EF er det derfor fastsatt at import av 

vev og celler skal foretas av vevsentre som er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert av medlemsstatene for dette 

formålet. Ved artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2004/23/EF er det fastsatt unntak fra dette kravet slik at import av bestemte vev 

og celler kan godkjennes direkte av vedkommende myndigheter på de vilkår som er fastsatt i artikkel 6 i 

kommisjonsdirektiv 2006/17/EF(2), eller i nødssituasjoner. Disse unntakene benyttes jevnlig, men ikke utelukkende, til å 

tillate import av hematopoetiske stamceller fra beinmarg, perifert blod og navlestrengsblod som brukes i behandling av 

en rekke livstruende tilstander. 

3) Ved direktiv 2004/23/EF er det videre fastsatt at medlemsstatene og importvevsentre skal sikre at import av vev og 

celler oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder tilsvarende de som er fastsatt i direktiv 2004/23/EF, og at det skal 

fastsettes prosedyrer for å kontrollere om kvalitets- og sikkerhetsstandardene for import av vev og celler er likeverdige. 

Disse prosedyrene bør fastsettes ved dette direktiv uten at det berører Unionens tollregelverk. 

4) Særlig bør det fastsettes godkjennings- og inspeksjonsordninger som gjenspeiler den kontrollprosessen som finnes for 

virksomhet i Unionen når det gjelder vev og celler. Det bør også fastsettes prosedyrer som importvevsentre skal følge i 

sine forbindelser med tredjestatsleverandører. 

5) Med unntak av import som er direkte godkjent av vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 9 nr. 3 i direktiv 

2004/23/EF, skal all import av vev og celler fra tredjestater foretas av importvevsentre. Når vedkommende myndigheter 

direkte godkjenner import i henhold til artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2004/23/EF, har vedkommende myndigheter ansvaret 

for å sikre at importen oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder tilsvarende de som er fastsatt i nevnte direktiv. 

6) Vev og celler bør normalt importeres av vevbanker eller sykehusavdelinger som er akkreditert, utpekt, godkjent eller 

lisensiert som importvevsentre for den importen de foretar. Vevbanker eller sykehusavdelinger bør anses for å være 

importvevsentre når de er part i en avtale med en tredjestatsleverandør om import av vev og celler. Når en organisasjon 

som tilbyr meglertjenester, er part i en avtale med en tredjestatsleverandør for å lette importen av vev og celler, men 

ikke på grunn av selve importen, bør den ikke anses som importvevsenter. Medlemsstatene kan velge å regulere slike 

tjenester utenfor virkeområdet for dette direktiv.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 9.4.2015, s. 56, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 29. 

(1) EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/17/EF av 8. februar 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF med hensyn til 

visse tekniske krav ved donasjon, uttak og kontroll av vev og celler fra mennesker (EUT L 38 av 9.2.2006, s. 40). 

2020/EØS/57/33 
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7) Når andre instanser, som for eksempel organisasjoner med ansvar for bruk på mennesker, produsenter av legemidler for 

avansert terapi, klinikere eller enkeltpersoner er part i en avtale med en tredjestatsleverandør om import av vev og celler, 

bør de anses som importvevsentre. De må oppfylle kravene i dette direktiv samt alle relevante bestemmelser i direktiv 

2004/23/EF og må av sine vedkommende myndigheter være akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som 

importvevsentre for sin importvirksomhet. Når de etter import også foretar kontroll, behandling, konservering, 

oppbevaring eller distribusjon av de importerte vevene og cellene, må de også være akkreditert, utpekt, godkjent eller 

lisensiert av vedkommende myndigheter til denne virksomheten, og de må oppfylle kravene i direktiv 2004/23/EF. 

Alternativt kan de innhente vev og celler med opprinnelse i tredjestater fra vevbanker eller sykehusavdelinger i Unionen 

som er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som importvevsentre av vedkommende myndigheter. 

8) Når importvevsentre også er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som vevsentre for den virksomheten de utfører i 

Unionen, kan medlemsstatene samordne sine prosedyrer for godkjenning, inspeksjon og rapportering, forutsatt at 

prosedyrene fastsatt i dette direktiv følges.  

9) For å lette distribusjonen innenfor Unionen av importerte vev og celler, også over landegrensene, bør vedkommende 

myndighet(er) utstede et bevis som bekrefter at importvevsentret er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert.  

10) Inspeksjonstiltak spiller en viktig rolle for kontrollen av om importerte vev og celler oppfyller kvalitets- og 

sikkerhetsstandarder tilsvarende de som er fastsatt i direktiv 2004/23/EF. Medlemsstatene oppfordres derfor, når det er 

hensiktsmessig, til også å inspisere tredjestatsleverandører og samarbeide med andre medlemsstater dit importerte vev 

og celler sannsynligvis vil bli distribuert. Medlemsstater der importvevsentre ligger, har ansvaret for å bestemme hvilke 

tiltak det er mest hensiktsmessig å treffe, og om det er behov for inspeksjoner av tredjestatsleverandører på stedet. 

11) Håndboken for vedkommende myndigheter om inspeksjoner er blitt oppdatert slik at den omfatter inspeksjoner av 

importvevsentre og deres tredjestatsleverandører, og er et veiledningsdokument for medlemsstatene når de skal foreta 

slike inspeksjoner. 

12) Importvevsentre bør kontrollere at vev og celler som de importerer til Unionen, oppfyller kvalitets- og 

sikkerhetsstandarder som tilsvarer kvalitets- og sikkerhetsstandardene fastsatt i direktiv 2004/23/EF. Skriftlige avtaler 

med tredjestatsleverandører og dokumentasjonen som skal framlegges og gjøres tilgjengelig for vedkommende 

myndigheter, er viktige for å sikre at slik kontroll finner sted, og særlig for at donoren kan spores, og for å sikre at 

prinsippet om frivillig og vederlagsfri donasjon følges i samsvar med direktiv 2004/23/EF. Importvevsentre oppfordres 

også til å foreta revisjon av sine tredjestatsleverandører som del av denne kontrollen. 

13) Importvevsentre bør sikre at den felles europeiske koden brukes på importerte vev og celler i samsvar med 

kommisjonsdirektiv 2006/86/EF(1), enten ved å utføre denne oppgaven selv eller delegere den til tredjestatsleverandører 

som del av vilkårene i den skriftlige avtalen med leverandørene.  

14) Medlemsstatene bør kunne unnta engangsimport fra kravene fastsatt i dette direktiv når det gjelder dokumentasjon og 

skriftlige avtaler. Engangsimport bør imidlertid utføres av importvevsentre som er akkreditert, utpekt, godkjent eller 

lisensiert, og bør som en alminnelig regel ikke finne sted regelmessig eller gjentatte ganger fra den samme 

tredjestatsleverandøren. Slike unntak bør begrenses til situasjoner der en eller flere personer har eller har hatt vev og 

celler oppbevart i en tredjestat for framtidig bruk, særlig i forbindelse med partnerdonasjoner av kjønnsceller, autologe 

donasjoner eller donasjoner til nære slektninger, og deretter ønsker å få disse vevene eller cellene importert til Unionen 

på sine vegne. Slik import av en bestemt type vev eller celle bør vanligvis ikke skje mer enn én gang for en gitt 

mottaker, og bør ikke omfatte vev eller celler til tredjemann.  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2006/86/EF av 24. oktober 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF med hensyn til 

krav til sporbarhet, melding av alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser samt visse tekniske krav til koding, behandling, konservering, 

oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker (EUT L 294 av 25.10.2006, s. 32). 
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15) Dette direktiv hindrer ikke medlemsstatene i å opprettholde eller innføre strengere tiltak for import av vev og celler, 

særlig for å sikre at prinsippet om frivillig og vederlagsfri donasjon respekteres, forutsatt at traktatens bestemmelser 

overholdes. 

16) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra forskriftskomiteen for vev og celler nedsatt ved artikkel 

29 nr. 3 i direktiv 2004/23/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på import til Unionen av 

a) vev og celler fra mennesker beregnet på bruk på mennesker, og 

b) produserte produkter basert på vev og celler fra mennesker beregnet på bruk på mennesker, når produktene ikke omfattes 

av annet unionsregelverk. 

2. Når vev og celler fra mennesker skal importeres utelukkende til bruk i produserte produkter som omfattes av annet 

unionsregelverk, skal dette direktiv bare få anvendelse på donasjoner, uttak og kontroll som finner sted utenfor Unionen, samt 

bidra til å sikre sporbarhet fra donor til mottaker og omvendt. 

3. Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a) import av vev og celler nevnt i artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/23/EF som godkjennes direkte av vedkommende 

myndighet(er), 

b) import av vev og celler nevnt i artikkel 9 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/23/EF som godkjennes direkte i nødssituasjoner, 

c) blod og blodkomponenter som definert i direktiv 2002/98/EF, 

d) organer eller deler av organer som definert i direktiv 2004/23/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

a)  «nødssituasjon» en uforutsett situasjon der det ikke finnes noe praktisk alternativ bortsett fra straks å importere vev og 

celler fra en tredjestat til Unionen for umiddelbar bruk på en eller flere kjente mottakere som uten en slik import ville 

komme i en alvorlig helsesituasjon, 

b) «importvevsenter» en vevbank eller en sykehusavdeling eller annet organ etablert i Unionen som er part i en avtale med en 

tredjestatsleverandør om import til Unionen av vev og celler som kommer fra en tredjestat, og som er beregnet på bruk på 

mennesker, 

c) «engangsimport» import av en bestemt type vev eller celle til personlig bruk for en eller flere påtenkte mottakere som 

importvevsentret og tredjestatsleverandøren har kjennskap til før importen skjer. Slik import av en bestemt type vev eller 

celle skal vanligvis ikke skje mer enn én gang for en gitt mottaker. Import fra den samme tredjestatsleverandøren som 

finner sted regelmessig eller gjentatte ganger, skal ikke anses som «engangsimport»,  
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d) «tredjestatsleverandør» et vevsenter eller et annet organ etablert i en tredjestat som er ansvarlig for eksporten til Unionen av 

vev og celler som det leverer til et importvevsenter. En tredjestatsleverandør kan også drive en eller flere former for 

virksomhet utenfor Unionen som omfatter donasjon, uttak, kontroll, konservering, oppbevaring eller distribusjon av vev og 

celler som importeres til Unionen. 

KAPITTEL II 

FORPLIKTELSER FOR MEDLEMSSTATENES MYNDIGHETER 

Artikkel 3  

Akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisensiering av vevsentre 

1.  Uten at artikkel 1 nr. 3 berøres, skal medlemsstatene sikre at all import av vev og celler fra tredjestater foretas av 

importvevsentre som er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert av vedkommende myndighet(er) for denne virksomheten.  

2.  Vedkommende myndighet(er) skal, etter å ha fått opplysningene oppført i vedlegg I til dette direktiv, og etter å ha 

kontrollert at importvevsentret oppfyller kravene i dette direktiv, akkreditere, utpeke, godkjenne eller lisensiere 

importvevsentret for import av vev og celler samt opplyse om hvilke vilkår som gjelder, for eksempel eventuelle begrensninger 

når det gjelder de typene vev og celler som skal importeres, eller hvilke tredjestatsleverandører som skal benyttes. 

Vedkommende myndighet(er) skal utstede et bevis i samsvar med vedlegg II til dette direktiv til importvevsentre som er 

akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert. 

3. Importvevsentret skal ikke gjøre betydelige endringer i sin importvirksomhet uten at det på forhånd er innhentet skriftlig 

godkjenning fra vedkommende myndighet(er). Særlig skal endringer når det gjelder typen vev og celler som importeres, 

formene for virksomhet som drives i tredjestater som vil kunne påvirke kvaliteten og sikkerheten ved importerte vev og celler, 

eller tredjestatsleverandører som benyttes, anses som vesentlige endringer. Når et importvevsenter foretar en engangsimport av 

vev eller celler fra en tredjestatsleverandør som ikke omfattes av vevsentrets eksisterende akkreditering, utpeking, godkjenning 

eller lisens, skal importen ikke anses som en vesentlig endring dersom importvevsentret er godkjent for å importere den samme 

typen vev eller celler fra en eller flere andre tredjestatsleverandører.  

4. Vedkommende myndighet(er) kan midlertidig stanse eller tilbakekalle akkrediteringen, utpekingen, godkjenningen eller 

lisensen for et vevsenter, fullstendig eller delvis, særlig dersom inspeksjoner eller andre kontrolltiltak viser at vevsentret ikke 

lenger oppfyller kravene i dette direktiv. 

Artikkel 4 

Inspeksjoner og andre kontrolltiltak 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet(er) organiserer inspeksjoner og andre kontroller av 

importvevsentre, og når det er hensiktsmessig, av deres tredjestatsleverandører, og at importvevsentre utfører egnede kontroller 

for å sikre at vev og celler som skal importeres, oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de som er 

fastsatt i direktiv 2004/23/EF. Det skal ikke gå mer enn to år mellom inspeksjonene av et gitt importvevsenter. 

2.  Slike inspeksjoner skal utføres av representanter for vedkommende myndighet(er), som skal 

a) ha fullmakt til å inspisere importvevsentre og, når det er hensiktsmessig, virksomheten som drives av tredjestatsleverandører, 

b) vurdere og kontrollere prosedyrer og virksomhet som utføres i importvevsentre og anleggene til tredjestatsleverandører, 

som er relevante for å sikre at vev og celler som skal importeres, oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder som er 

tilsvarende de som er fastsatt i direktiv 2004/23/EF, 

c) undersøke dokumenter eller annen dokumentasjon som er relevant for denne vurderingen og kontrollen. 

3.  Medlemsstatene skal, etter en behørig begrunnet anmodning fra en annen medlemsstat eller Kommisjonen, framlegge 

opplysninger om resultatene av inspeksjoner og andre kontroller av importvevsentre og tredjestatsleverandører.  
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4.  Medlemsstater dit vev og celler importeres, skal etter en behørig begrunnet anmodning fra en annen medlemsstat dit 

importerte vev og celler deretter distribueres, vurdere å utføre inspeksjoner eller andre kontroller av importvevsentre og 

tredjestatsleverandørers virksomhet. Medlemsstaten der importvevsentret ligger, skal treffe beslutning om egnede tiltak som 

skal treffes etter samråd med den medlemsstaten som framsatte anmodningen. 

5. Når en inspeksjon på stedet foretas etter en slik anmodning, skal vedkommende myndighet(er) i medlemsstaten der 

importvevsentret ligger, avtale med vedkommende myndighet(er) i den medlemsstaten som framsatte anmodningen, om og 

hvordan den medlemsstaten som framsatte anmodningen, skal delta i inspeksjonen. Den endelige beslutningen om slik 

deltakelse skal treffes av den medlemsstaten der importvevsentret ligger. Grunnene til en eventuell beslutning om å nekte 

deltakelse skal forklares for medlemsstaten som framsatte anmodningen.  

KAPITTEL III 

FORPLIKTELSER FOR IMPORTVEVSENTRE 

Artikkel 5 

Søknad om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som importvevsenter 

1. Importvevsentre som har truffet tiltak for å sikre at import av vev og celler oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder 

tilsvarende de som er fastsatt i direktiv 2004/23/EF, og at importerte vev og celler kan spores fra donor til mottaker og 

omvendt, skal søke om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller bli lisensiert som importvevsenter ved å 

a) framlegge nødvendige opplysninger og dokumentasjon for vedkommende myndighet(er) som fastsatt i vedlegg I til dette 

direktiv, 

b) gjøre tilgjengelig og framlegge dokumentasjonen oppført i vedlegg III til dette direktiv for vedkommende myndighet(er).  

2. Medlemsstatene kan velge å ikke anvende dokumentasjonskravene i vedlegg I del F og vedlegg III til dette direktiv på 

engangsimport som definert i artikkel 2 i dette direktiv, forutsatt at de har egnede nasjonale tiltak til regulering av slik import. 

De nasjonale tiltakene skal sikre 

a) sporbarhet fra donor til mottaker og omvendt, og 

b) at importerte vev og celler ikke brukes på andre enn de tiltenkte mottakerne. 

Artikkel 6 

Oppdaterte opplysninger 

1.  Importvevsentre skal innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet(er) for planlagte vesentlige 

endringer i sin importvirksomhet, og særlig for vesentlige endringer beskrevet i artikkel 3 nr. 3, og skal underrette 

vedkommende myndighet(er) om sin beslutning om å fullstendig eller delvis avvikle sin importvirksomhet. 

2. Importvevsentre skal uten opphold melde fra til vedkommende myndighet(er) når det er mistanke om eller er konstatert 

alvorlige uønskede hendelser eller bivirkninger som de har fått melding om fra tredjestatsleverandører, og som vil kunne 

påvirke kvaliteten og sikkerheten ved vevene og cellene de importerer. Opplysningene fastsatt i vedlegge III og IV til direktiv 

2006/86/EF skal inngå i disse meldingene. 

3. Importvevsentret skal uten opphold melde fra til vedkommende myndighet(er) om 

a) fullstendig eller delvis tilbakekalling eller midlertidig opphør av den godkjenningen en tredjestatsleverandør har til å 

eksportere vev og celler, og 

b) eventuelle andre beslutninger som vedkommende myndighet(er) i den staten der tredjestatsleverandøren er etablert, har 

truffet, og som kan være relevante med hensyn til kvaliteten og sikkerheten ved de importerte vevene og cellene.  
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Artikkel 7 

Skriftlige avtaler 

1.  Importvevsentre skal ha skriftlige avtaler med tredjestatsleverandører når virksomhet i form av donasjon, uttak, kontroll, 

behandling, konservering, oppbevaring eller eksport til Unionen av vev og celler som skal importeres til Unionen, foregår 

utenfor Unionen.  

Medlemsstatene kan velge å ikke anvende dette kravet på engangsimport som definert i artikkel 2 i dette direktiv, forutsatt at de 

har egnede nasjonale tiltak til regulering av slik import. De nasjonale tiltakene skal sikre 

a) sporbarhet fra donor til mottaker og omvendt, og 

b) at importerte vev og celler ikke brukes på andre enn de tiltenkte mottakerne.  

2.  Den skriftlige avtalen mellom importvevsentret og tredjestatsleverandøren skal angi kvalitets- og sikkerhetskravene som 

skal oppfylles for å sikre at vev og celler som skal importeres, oppfyller standarder som er tilsvarende de som er fastsatt i 

direktiv 2004/23/EF. De skriftlige avtalene skal minst ha det innhold som er beskrevet i vedlegg IV til dette direktiv. 

3. Den skriftlige avtalen skal angi at vedkommende myndighet(er) har rett til å inspisere virksomheten, herunder anleggene, 

hos enhver tredjestatsleverandør så lenge avtalen varer og i to år etter at den er utløpt. 

4.  Importvevsentre skal framlegge for vedkommende myndighet(er) kopier av skriftlige avtaler med tredjestatsleverandører 

som del av sin søknad om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert. 

Artikkel 8 

Register over importvevsentre 

1.  Importvevsentre skal føre et register over sin virksomhet, herunder typer og mengder av vev og celler som importeres 

samt over opprinnelsen og bestemmelsesstedet. Registeret skal også omfatte samme opplysninger for all engangsimport. Den 

årlige rapporten nevnt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2004/23/EF skal inneholde opplysninger om denne virksomheten. 

2.  Vedkommende myndighet(er) skal oppføre importvevsentre i det offentlig tilgjengelige registeret over vevsentre fastsatt i 

artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2004/23/EF. 

3.  Opplysninger om akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisensiering av importvevsentre skal også gjøres tilgjengelig 

gjennom nettverket av registre nevnt i artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2004/23/EF. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 9 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 29. oktober 2016 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 29. april 2017. 
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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 10 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 11 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 8. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Minstekrav til opplysninger og dokumentasjon som importvevsentre skal framlegge ved søknad om å bli akkreditert, 

utpekt, godkjent eller lisensiert for importvirksomhet 

Når et importvevsenter søker om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert for importvirksomhet, skal det, med mindre 

det allerede har gjort det i forbindelse med tidligere søknader om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som 

vevsenter eller importvevsenter, framlegge så oppdaterte opplysninger som mulig, og for del F, dokumentasjon om følgende:  

A.  Generelle opplysninger om importvevsentret 

1. Vevsentrets navn (firma) 

2. Vevsentrets besøksadresse 

3. Vevsentrets postadresse (dersom forskjellig fra besøksadressen) 

4. Status for vevsentret som søker: Det bør opplyses om dette er første søknad om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller 

lisensiert som importvevsenter, eller om det er en søknad om fornyelse. Dersom søkeren allerede er akkreditert, utpekt, 

godkjent eller lisensiert som et vevsenter, bør sentrets kode i EUs register over vevsentre framlegges. 

5. Søkerenhetens navn (dersom forskjellig fra firma) 

6. Søkerenhetens besøksadresse 

7. Søkerenhets postadresse (dersom forskjellig fra besøksadressen) 

8. Navn på stedet der importen mottas (dersom forskjellig fra firma og søkerenhet) 

9. Mottaksstedets besøksadresse 

10. Mottaksstedets postadresse (dersom forskjellig fra besøksadressen) 

B.  Kontaktopplysninger for søknaden 

1. Navn på kontaktperson for søknaden 

2. Telefonnummer 

3. E-postadresse 

4. Navn på ansvarlig person (dersom forskjellig fra kontaktpersonen) 

5. Telefonnummer 

6. E-postadresse 

7. Vevsentrets Internett-adresse (eventuelt) 

C. Opplysninger om vev og celler som skal importeres 

1. En liste over typer vev og celler som skal importeres, herunder engangsimport av bestemte typer vev eller celler. 

2. Produktnavn (dersom det er relevant, i samsvar med EUs allmenne liste) for alle typer vev og celler som skal importeres. 

3.  Firma (dersom forskjellig fra produktnavnet) for alle typer vev og celler som skal importeres 

4. Navnet på tredjestatsleverandøren for hver type vev og celle som skal importeres. 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1109 

 

D.  Virksomhetssted 

1. En liste som angir om tredjestatsleverandøren driver virksomhet i form av donasjon, uttak, kontroll, behandling, 

konservering eller oppbevaring før import for hver type vev eller celle. 

2. En liste som angir om underleverandørene til tredjestatsleverandøren driver virksomhet i form av donasjon, uttak, kontroll, 

behandling, konservering eller oppbevaring før import for hver type vev eller celle. 

3. En liste over alle former for virksomhet importvevsentret driver etter import for hver type vev eller celle. 

4. Navnet på tredjestatene der virksomheten før import finner sted for hver type vev eller celle. 

E.  Opplysninger om tredjestatsleverandører 

1. Navn på tredjestatsleverandør(er) (firma) 

2. Navn på kontaktperson 

3. Besøksadresse 

4. Postadresse (dersom forskjellig)  

5. Telefonnummer (med landkode) 

6. Nødtelefonnummer (dersom forskjellig) 

7.  E-postadresse 

F. Dokumentasjon som skal følge med søknaden 

1. En kopi av den skriftlige avtalen med tredjestatsleverandøren(e) 

2. En detaljert beskrivelse av de importerte vevenes og cellenes vei fra uttak til mottak på importvevsentret 

3. En kopi av godkjenningsbeviset tredjestatsleverandøren har, eller når et særlig godkjenningsbevis ikke er utstedt, bevis fra 

vedkommende tredjestatsmyndighet(er) om godkjenning av virksomheten tredjestatsleverandøren driver innenfor vev- og 

cellesektoren, herunder eksport. Denne dokumentasjonen skal også omfatte kontaktopplysninger for vedkommende 

tredjestatsmyndighet(er). I tredjestater der slik dokumentasjon ikke er tilgjengelig, skal det framlegges andre former for 

dokumentasjon som f.eks. revisjonsrapporter om tredjestatsleverandøren. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Bevis på akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens som vedkommende myndighet(er) skal utstede til 

importvevsentre 

Bevis på et importvevsenters akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens 

1. Opplysninger om importvevsentret 

1.1  Navn på importvevsenter   

1.2  Kode i EUs register over vevsentre  

1.3  Vevsentrets adresse og postadresse (dersom forskjellig)  

1.4  Sted for importmottak (dersom forskjellig fra adressen ovenfor)  

1.5  Navn på innehaver av akkreditering, utpeking, godkjenning 

eller lisens  

1.6  Adresse til innehaver av akkreditering, utpeking, godkjenning 

eller lisens  

1.7  Telefonnummer til innehaver av akkreditering, utpeking, 

godkjenning eller lisens (valgfritt)  

1.8  E-postadresse til innehaver av akkreditering, utpeking, 

godkjenning eller lisens (valgfritt)  

1.9  Vevsentrets Internett-adresse  

2.  Virksomhetsområde 

2.1  Vev- og celletype 

(oppgi nedenfor og bruk vev- og celle-

kategorier oppført i EUs register over 

vevsentre. Legg til ekstra rader om 

nødvendig) 

Virksomhet i tredjestater 

Status for 

akkreditering, 

utpeking, god-

kjenning eller lisens 

for import 
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3CS – Tredjestatsleverandør 

SC – Underleverandør til tredjestatsleverandør 

G – Innvilget 

S- Midlertidig stanset  

R- Tilbakekalt  

C- Opphør 

2.2  Engangsimport  

2.3  Produktnavn på importerte vev og celler  

2.4  Eventuelle vilkår for importen eller klargjørende 

merknader 
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2.5  Tredjestat(er) for uttak (for hver vev- og celleimport)   

2.6  Tredjestat(er) der annen virksomhet finner sted (dersom 

forskjellig) 

 

2.7  Navn og stat for tredjestatsleverandør(er) (for hver vev- 

og celleimport) 

 

2.8  Medlemsstater i EU der importerte vev og celler skal 

distribueres (dersom det er kjent) 

 

3.  Vedkommende myndighets akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens 

3.1  Nasjonalt akkrediterings-, utpekings-, godkjennings- 

eller lisensnummer 

 

3.2  Rettslig grunnlag for akkreditering, utpeking, 

godkjenning eller lisens  

 

3.3  Eventuell utløpsdato for akkreditering, utpeking, 

godkjenning eller lisens 

 

 

3.4  Første akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens 

som importvevsenter eller fornyelse 
Første gang  Fornyelse  

3.5  Andre merknader  

3.6  Navn på vedkommende myndighet   

3.7  Navn på tjenestemann hos vedkommende myndighet  

3.8  Tjenestemannens underskrift (ev. elektronisk)  

3.9  Dato for akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens   

3.10  Vedkommende myndighets stempel  

 _____  
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VEDLEGG III 

Minstekrav til dokumentasjonen som importvevsentre som har til hensikt å importere vev og celler fra tredjestater, skal 

gjøre tilgjengelig for vedkommende myndighet(er) 

Med unntak av engangsimport definert i artikkel 2 i dette direktiv som er blitt unntatt fra disse dokumentasjonskravene, skal 

importvevsentret som inngir søknad, stille til rådighet og på anmodning fra vedkommende myndighet(er) framlegge den mest 

oppdaterte versjonen av følgende dokumenter vedrørende søkeren og dennes tredjestatsleverandør(er) med mindre disse 

dokumentene allerede er framlagt som del av tidligere søknad om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som 

importvevsenter.  

A.  Dokumentasjon om importvevsentret 

1. En stillingsbeskrivelse for den ansvarlige personen og opplysninger om hans/hennes kvalifikasjoner og utdanning som 

fastsatt i direktiv 2004/23/EF. 

2. En kopi av etiketten på primæremballasjen og etiketten på ytteremballasjen, ytteremballasjen og transportbeholderen. 

3. En liste over relevante og oppdaterte versjoner av standardiserte prosedyrer for sentrets importvirksomhet, herunder 

standardiserte framgangsmåter for bruk av den felles europeiske koden, mottak og oppbevaring av importerte vev og celler 

hos importvevsentret, håndtering av uønskede hendelser og bivirkninger, håndtering av tilbakekallinger samt sporbarhet fra 

donor til mottaker. 

B.  Dokumentasjon om tredjestatsleverandør(er) 

1. En detaljert beskrivelse av kriteriene for identifisering og vurdering av donorer, informasjon framlagt for donoren eller 

donorens familie, hvordan samtykke er innhentet fra donoren eller donorens familie, og om donasjon var frivillig og ubetalt 

eller ikke. 

2. Detaljerte opplysninger om det eller de sentrene for kontroll som brukes av tredjestatsleverandører og kontrollene som disse 

sentrene utfører. 

3. Detaljerte opplysninger om metodene som brukes i behandlingen av vev og celler, herunder opplysninger om valideringen 

av prosedyren for kritisk behandling. 

4. En detaljert beskrivelse av anleggene, kritisk utstyr og materialer samt kriteriene som benyttes til kvalitetskontroll og 

kontroll av miljøet for hver form for virksomhet som utføres av tredjestatsleverandøren. 

5. Detaljerte opplysninger om vilkårene for frigivelse av vev og celler fra tredjestatsleverandør(er). 

6. Detaljerte opplysninger om eventuelle underleverandører som tredjestatsleverandørene bruker, herunder, navn, sted og 

virksomhet. 

7. Et sammendrag av den siste inspeksjonen av tredjestatsleverandøren utført av vedkommende tredjestatsmyndighet(er), 

herunder datoen for inspeksjonen, typen inspeksjon og hovedkonklusjoner.  

8. Et sammendrag av den siste revisjonen av tredjestatsleverandøren, utført av, eller på vegne av, importvevsentret. 

9. Eventuell relevant nasjonal eller internasjonal akkreditering. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Minstekrav til innholdet i skriftlige avtaler mellom importvevsentre og deres tredjestatsleverandører 

Med unntak av engangsimport definert i artikkel 2 i dette direktiv som er blitt unntatt fra disse kravene, skal den skriftlige 

avtalen mellom importvevsentret og tredjestatsleverandøren inneholde minst følgende bestemmelser: 

1. detaljerte opplysninger om importvevsentrets spesifikasjoner for å sikre at kvalitets- og sikkerhetsstandardene fastsatt i 

direktiv 2004/23/EF oppfylles, og om begge parters gjensidig avtalte roller og ansvar for å sikre at importerte vev og celler 

oppfyller tilsvarende kvalitets- og sikkerhetsstandarder, 

2. en klausul som sikrer at tredjestatsleverandøren framlegger opplysningene fastsatt i del B i vedlegg III til dette direktiv for 

importvevsentret, 

3. en klausul som sikrer at tredjestatsleverandøren underretter importvevsentret når det er mistanke om eller har forekommet 

alvorlige uønskede hendelser eller bivirkning som vil kunne påvirke kvaliteten og sikkerheten ved vev og celler som 

importvevsentret har importert eller skal importere, 

4. en klausul som sikrer at tredjestatsleverandøren underretter importvevsentret om vesentlige endringer av sin virksomhet, 

herunder tilbakekalling eller midlertidig opphør, fullstendig eller delvis, av godkjenningen for å eksportere vev og celler 

eller andre slike beslutninger om manglende overholdelse truffet av vedkommende tredjestatsmyndighet(er) som vil kunne 

påvirke kvaliteten og sikkerheten til vev og celler som importvevsentret har importert eller skal importere, 

5. en klausul som garanterer vedkommende myndighet(er) retten til å inspisere tredjestatsleverandørens virksomhet, herunder 

eventuell inspeksjon på stedet som ledd i inspeksjon av importvevsentret. Klausulen bør også garantere importvevsentret 

retten til regelmessig revisjon av tredjestatsleverandøren, 

6. de avtalte vilkårene som skal oppfylles for transport av vev og celler mellom tredjestatsleverandøren og importvevsentret, 

7. en klausul som sikrer at tredjestatsleverandøren eller dennes underleverandør oppbevarer donoropplysninger om importerte 

vev og celler i samsvar med EUs personvernregler i 30 år etter uttak, og at det fastsettes egnede bestemmelser for at de 

fortsatt oppbevares dersom tredjestatsleverandøren avslutter sin virksomhet, 

8. bestemmelser om regelmessig gjennomgåelse og, om nødvendig, revisjon av den skriftlige avtalen, herunder for å 

gjenspeile eventuelle endringer i EUs kvalitets- og sikkerhetsstandarder fastsatt i direktiv 2004/23/EF, 

9. en liste over alle standardiserte prosedyrer som tredjestatsleverandøren har når det gjelder sikkerheten for importerte vev og 

celler, og en forpliktelse til å framlegge denne på forespørsel. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 536/2014 

av 16. april 2014 

om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker og om oppheving av direktiv 2001/20/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til nasjonalforsamlingene, 

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

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I en klinisk utprøving bør det vernes om forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet, menneskeverd og velferd, og dataene 

som framkommer, bør være pålitelige og robuste. Forsøkspersonenes interesser bør alltid prioriteres høyere enn alle 

andre interesser. 

2)  Med henblikk på en uavhengig kontroll av om disse prinsipper overholdes, bør kliniske utprøvinger være underlagt 

forhåndsgodkjenning. 

3)  Den eksisterende definisjonen av klinisk utprøving i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/20/EF(3) bør presiseres. 

For dette formål bør begrepet klinisk utprøving defineres mer presist ved å innføre det videre begrepet «klinisk studie», 

der den kliniske utprøvingen inngår som en kategori. Kategorien bør defineres på grunnlag av særlige kriterier. Denne 

framgangsmåten tar behørig hensyn til internasjonale retningslinjer og er i tråd med den unionsrett som regulerer 

legemidler, der man skiller mellom begrepene «klinisk utprøving» og «observasjonsstudie». 

4)  Direktiv 2001/20/EF har som mål å forenkle og harmonisere de forskrifter som gjelder kliniske utprøvinger i Unionen. 

Det har imidlertid vist seg at regelverket for kliniske utprøvinger bare delvis er blitt harmonisert. Dette gjør det særlig 

vanskelig å gjennomføre en gitt klinisk utprøving i flere medlemsstater. Den vitenskapelige utvikling tyder likevel på at 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 158 av 27.5.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 31. 

(1) EUT C 44 av 15.2.2013, s. 99. 

(2) Europaparlamentets holdning av 3. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 14. april 2014. 

(3) 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 utprøvinger av legemidler for mennesker (EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34). 

2020/EØS/57/34 
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kliniske utprøvinger i framtiden vil bli rettet mot mer spesifikke pasientpopulasjoner, for eksempel undergrupper som 

identifiseres ved hjelp av genomopplysninger. For at de kliniske utprøvingene skal omfatte et tilstrekkelig antall 

pasienter, kan det bli nødvendig å involvere mange eller samtlige medlemsstater. De nye framgangsmåtene for 

godkjenning av kliniske utprøvinger bør oppmuntre til at så mange medlemsstater som mulig deltar. For å forenkle 

framgangsmåtene for innsending av søknadsdokumenter i forbindelse med godkjenning av en klinisk utprøving, bør 

flere innsendinger av tilnærmet identiske opplysninger unngås og erstattes med innsending av ett sett med søknads-

dokumenter til alle berørte medlemsstater via en felles nettportal for innsending av søknader. Ettersom kliniske 

utprøvinger som gjennomføres i bare én medlemsstat, også er viktig for europeisk klinisk forskning, bør søknaden om 

slike kliniske utprøvinger også sendes inn via den felles portalen. 

5)  Med hensyn til direktiv 2001/20/EF har det også vist seg at en forordning som juridisk form vil være fordelaktig for 

sponsorer og utprøvere, for eksempel i forbindelse med kliniske utprøvinger som gjennomføres i mer enn én 

medlemsstat, fordi de da direkte vil kunne støtte seg på forordningens bestemmelser, men også i forbindelse med 

sikkerhetsrapportering og merking av utprøvingspreparater. Forskjeller i tilnærmingsmåter mellom ulike medlemsstater 

vil derfor bli begrenset til et minimum. 

6)  De berørte medlemsstatene bør samarbeide med hensyn til å vurdere søknader om godkjenning av en klinisk utprøving. 

Samarbeidet bør ikke omfatte rent nasjonale forhold, som informert samtykke. 

7)  For å unngå administrative forsinkelser i forbindelse med igangsetting av en klinisk utprøving bør framgangsmåten være 

fleksibel og effektiv, uten at det går på bekostning av pasientens sikkerhet eller folkehelsen. 

8)  Fristene for å vurdere en søknad om en klinisk utprøving bør være lange nok til at dokumentasjonen kan vurderes, 

samtidig som det sikres at nye, nyskapende behandlinger raskt kan tas i bruk og at Unionen forblir et attraktivt sted å 

gjennomføre kliniske utprøvinger. Av den grunn innførte direktiv 2001/20/EF begrepet underforstått tillatelse. Begrepet 

bør opprettholdes for å sikre at tidsfristene overholdes. Ved en eventuell trussel mot folkehelsen bør det være mulig for 

medlemsstatene å vurdere og godkjenne en klinisk utprøving raskt. Det bør derfor ikke fastsettes minstefrister for 

godkjenning. 

9)  Kliniske utprøvinger i forbindelse med utvikling av legemidler mot sjeldne sykdommer som definert i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 141/2000(1) og legemidler rettet mot forsøkspersoner som lider av 

alvorlige, invalidiserende og ofte livstruende sykdommer som høyst rammer 1 av 50 000 personer i Unionen (svært 

sjeldne sykdommer), bør fremmes. 

10)  Medlemsstatene bør vurdere alle søknader om kliniske utprøvinger effektivt innenfor de fastsatte frister. En rask, men 

likevel dyptgående vurdering er særlig viktig i forbindelse med kliniske utprøvinger som gjelder alvorlig invalidiserende 

og/eller livstruende medisinske tilstander som det bare finnes begrensede eller ikke-eksisterende behandlingsalternativer 

for, noe som er tilfellet med sjeldne og svært sjeldne sykdommer. 

11)  Sikkerhetsrisikoen for forsøkspersoner i kliniske utprøvinger har i hovedsak to opphav: utprøvingspreparatet og 

intervensjonen. Mange kliniske utprøvinger innebærer imidlertid bare en minimal sikkerhetsrisiko for forsøkspersonene 

i forhold til normal klinisk praksis. Dette gjelder særlig når utprøvingspreparatet omfattes av en markedsføringstillatelse, 

dvs. at kvalitet, sikkerhet og virkning allerede er blitt vurdert i forbindelse med framgangsmåten for markeds-

føringstillatelse eller, dersom utprøvingspreparatet ikke brukes i samsvar med vilkårene for markedsføringstillatelsen, at 

denne bruken er bevisbasert og understøttes av offentliggjort vitenskapelig dokumentasjon om utprøvingspreparatets 

sikkerhet og virkning, og der intervensjonen bare innebærer en svært begrenset ytterligere risiko for forsøkspersonen 

sammenlignet med normal klinisk praksis. Disse kliniske lavintervensjonsutprøvingene har ofte stor betydning for 

vurderingen av standardbehandlinger og standarddiagnoser, noe som optimerer bruken av legemidler og bidrar til et 

høyt folkehelsenivå. Slike kliniske utprøvinger bør være underlagt mindre strenge regler med hensyn til overvåking, 

krav til innholdet i hoveddokumentet og sporbarheten til utprøvingspreparater. For å sikre forsøkspersonenes sikkerhet 

bør de imidlertid være underlagt samme framgangsmåte for søknad som andre kliniske utprøvinger. De offentliggjorte 

vitenskapelige bevis for sikkerheten og virkningen til et utprøvingspreparat som ikke anvendes i samsvar med vilkårene 

i markedsføringstillatelsen, kan omfatte data av høy kvalitet offentliggjort i artikler i vitenskapelige tidsskrifter, samt 

nasjonale, regionale eller institusjonelle behandlingsprotokoller, rapporter om vurdering av medisinsk teknologi eller 

andre relevante bevis.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 141/2000 av 16. desember 1999 om legemidler mot sjeldne sykdommer (EFT L 18 av 

22.1.2000, s. 1). 
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12)  Anbefalingen av 10. desember 2010 fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) om håndte-

ringen av kritiske utprøvinger innførte ulike risikokategorier for kliniske utprøvinger. Kategoriene stemmer overens med 

de kategorier av kliniske utprøvinger som fastsettes i denne forordning, ettersom OECDs kategori A og B(1) tilsvarer 

definisjonen i denne forordning av en klinisk lavintervensjonsutprøving, og OECDs kategori B(2) og C tilsvarer 

forordningens definisjon av en klinisk utprøving. 

13)  Vurderingen av en søknad om en klinisk utprøving bør ta hensyn særlig til den forventede terapeutiske nytten og nytten 

for folkehelsen (relevans) samt risikoer og ulemper for forsøkspersonen. Når det gjelder relevans, bør det tas hensyn til 

flere forhold, herunder om den kliniske utprøvingen er blitt anbefalt eller pålagt av reguleringsmyndighetene som er 

ansvarlige for å vurdere legemidler og tillate at de bringes i omsetning samt om surrogatendepunktene, når disse brukes, 

er berettigede. 

14)  Med mindre noe annet begrunnes i protokollen, bør forsøkspersoner som deltar i en klinisk utprøving, representere de 

populasjoner, f.eks. basert på kjønn og alder, som sannsynligvis kommer til å bruke legemiddelet som undersøkes i den 

kliniske utprøvingen. 

15)  For å forbedre tilgjengelige behandlinger for sårbare grupper, som skrøpelige eller eldre personer, personer med flere 

kroniske lidelser og personer med psykiske lidelser, bør legemidler som sannsynligvis vil ha en betydelig klinisk verdi, 

undersøkes fullstendig og på en egnet måte for å kartlegge virkningen på disse særskilte gruppene, også med hensyn til 

krav knyttet til gruppenes særtrekk og vern av helse og velferd for personer som tilhører disse gruppene. 

16)  Framgangsmåten for godkjenning bør gjøre det mulig å forlenge fristene for vurdering, slik at sponsoren får tid til å 

svare på spørsmål eller uttalelser som framsettes i forbindelse med vurderingen av søknadsdokumentene. Dessuten bør 

det sikres at det alltid er tilstrekkelig tid til å vurdere framlagte tilleggsopplysninger før utløpet av den forlengede 

fristen. 

17)  I godkjenningen av en klinisk utprøving bør det tas hensyn til alle forhold ved forsøkspersonens sikkerhet og dataenes 

pålitelighet og robusthet. Godkjenningen bør derfor gis gjennom ett enkelt forvaltningsvedtak gjort av den berørte 

medlemsstat. 

18)  Det bør overlates til den berørte medlemsstat å beslutte hvilket eller hvilke relevante organer som skal delta i 

vurderingen av en søknad om å gjennomføre en klinisk utprøving samt organisere etikkomiteenes medvirkning innenfor 

de frister for godkjenning av den kliniske utprøvingen som er fastsatt i denne forordning. Slike beslutninger avhenger av 

den interne organisasjonen i hver medlemsstat. Når medlemsstatene fastsetter det eller de relevante organer, bør de sikre 

at lekpersoner, særlig pasienter eller pasientorganisasjoner, får delta. De bør også sikre at all nødvendig sakkunnskap er 

tilgjengelig. I samsvar med internasjonale retningslinjer bør vurderingen gjøres i fellesskap av et rimelig antall personer 

som til sammen har de kvalifikasjoner og den erfaring som kreves. Personene som vurderer søknaden, bør være 

uavhengige av sponsoren, stedet for den kliniske utprøvingen og de involverte utprøverne, og ikke være under noen 

annen form for utilbørlig påvirkning. 

19)  Vurderingen av søknader om godkjenning av kliniske utprøvinger bør bygge på relevant sakkunnskap. Det bør tas 

hensyn til særlig sakkunnskap ved vurdering av kliniske utprøvinger som omfatter forsøkspersoner i nødssituasjoner, 

mindreårige, beslutningsudyktige forsøkspersoner samt gravide og ammende og, når det er relevant, andre identifiserte 

særskilte populasjoner, for eksempel eldre eller personer som lider av sjeldne eller svært sjeldne sykdommer. 

20)  I praksis har sponsorer ikke alltid alle de opplysninger som kreves for å sende inn en fullstendig søknad om godkjenning 

av en klinisk utprøving i alle medlemsstater hvor en klinisk utprøving i siste instans vil bli gjennomført. Det bør være 

mulig for sponsorer å sende inn en søknad utelukkende på grunnlag av de dokumenter som i fellesskap er vurdert av de 

medlemsstater hvor den kliniske utprøvingen kanskje vil bli gjennomført. 

21)  Sponsoren bør ha rett til å trekke søknaden om godkjenning av en klinisk utprøving. For å sikre at framgangsmåten for 

vurdering fungerer på en pålitelig måte bør en søknad om godkjenning av en klinisk utprøving imidlertid bare kunne 

trekkes tilbake for hele den kliniske utprøvingen. Det bør være mulig for sponsoren å sende inn en ny søknad om 

godkjenning av en klinisk utprøving etter at en søknad er blitt trukket tilbake.  
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22)  For å nå rekrutteringsmål eller av andre grunner kan det i praksis hende at sponsorer ønsker å utvide den kliniske 

utprøvingen til å omfatte ytterligere en medlemsstat etter den første godkjenningen av utprøvingen. Det bør finnes en 

særlig godkjenningsordning som gjør en slik utvidelse mulig uten at alle berørte medlemsstater som var involvert i den 

første godkjenningen av den kliniske utprøvingen, må vurdere søknaden på nytt. 

23)  Det er vanlig at det gjøres mange endringer i kliniske utprøvinger etter at de er godkjent. Endringene kan gjelde 

gjennomføringen, utformingen, metodene, utprøvingspreparatet, tilleggslegemiddelet, utprøveren eller utprøvingsstedet. 

Når endringene i vesentlig grad påvirker forsøkspersonens sikkerhet eller rettigheter eller påliteligheten og robustheten 

til dataene som framkommer i den kliniske utprøvingen, bør de bli underlagt en framgangsmåte for godkjenning som 

ligner den opprinnelige framgangsmåten for godkjenning. 

24)  Innholdet i søknaden om godkjenning av en klinisk utprøving bør harmoniseres for å sikre at alle medlemsstater har 

tilgang til samme opplysninger og for å forenkle søknadsprosessen for kliniske utprøvinger. 

25)  For å øke innsynet på området kliniske utprøvinger bør data fra en klinisk utprøving bare sendes inn som støtte for en 

søknad om en klinisk utprøving dersom den kliniske utprøvingen er registrert i en offentlig tilgjengelig og gebyrfri 

database som er et primærregister eller partnerregister i eller som leverer data til Verdens helseorganisasjons interna-

sjonale registerplattform for kliniske utprøvinger (WHO ICTRP). Dataleverandører til WHO ICTRP oppretter og 

forvalter oppføringer over kliniske utprøvinger på en måte som er forenlig med WHOs registerkrav. Det bør fastsettes 

særlige bestemmelser om data fra kliniske utprøvinger som er igangsatt før denne forordnings anvendelsdato. 

26)  Medlemsstatene bør selv fastsette de språkkrav som gjelder søknaden. For å sikre at vurderingen av søknaden om 

godkjenning av en klinisk utprøving fungerer tilfredsstillende bør medlemsstatene overveie å godta at dokumenter som 

ikke er beregnet på forsøkspersonen, kan være på et språk som allment forstås på det medisinske område. 

27)  Menneskeverd og retten til vern av personlig integritet er anerkjent ved Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter (heretter kalt «pakten»). Pakten fastsetter særlig at ingen intervensjoner på det medisinske og biologiske 

område kan gjennomføres uten den berørte personens frie og informerte samtykke. Direktiv 2001/20/EF inneholder 

omfattende regler for vern av forsøkspersoner. Disse reglene bør opprettholdes. Reglene for fastsettelse av lovlig 

utpekte representanter for beslutningsudyktige personer og mindreårige varierer mellom medlemsstatene. Medlems-

statene bør derfor selv få fastsette den lovlig utpekte representanten for beslutningsudyktige personer og mindreårige. 

Beslutningsudyktige forsøkspersoner, mindreårige, gravide og ammende krever særlig vern. 

28)  En behørig kvalifisert lege eller, dersom det er relevant, en behørig kvalifisert tannlege, bør være ansvarlig for all 

medisinsk behandling av forsøkspersonen, herunder medisinsk behandling som besørges av annet helsepersonell. 

29)  Universiteter og andre forskningsinstitusjoner bør under visse omstendigheter som er forenlige med gjeldende 

personvernlovgivning, ha mulighet til å samle inn data fra kliniske utprøvinger til bruk i framtidig vitenskapelig 

forskning, for eksempel til medisinske, naturvitenskapelige eller samfunnsvitenskapelige forskningsformål. For å kunne 

samle inn data til slike formål er det nødvendig at forsøkspersonen samtykker i at hans eller hennes data kan brukes 

utenfor protokollen for den kliniske utprøvingen og at vedkommende har rett til å trekke tilbake samtykket når som 

helst. Videre er det nødvendig at forskningsprosjekter som bygger på slike data, blir gjenstand for vurderinger som er 

relevante for forskning på data fra mennesker, for eksempel etiske forhold, før de gjennomføres. 

30)  I samsvar med internasjonale retningslinjer bør forsøkspersonens informerte samtykke være skriftlig. Dersom forsøks-

personen ikke kan skrive, kan det registreres på en annen egnet måte, for eksempel gjennom tale- eller videoopptak. Før 

det innhentes informert samtykke bør den mulige forsøkspersonen få informasjon i et forhåndsintervju som avholdes på 

et språk som vedkommende lett forstår. Forsøkspersonen bør ha mulighet til når som helst å stille spørsmål. 

Forsøkspersonen bør gis tilstrekkelig tid til å overveie sin beslutning. I lys av at det i visse medlemsstater bare er leger 

som i henhold til nasjonal lovgivning er kvalifisert til å gjennomføre et intervju med en mulig forsøksperson, mens det i 

andre medlemsstater gjennomføres av andre fagpersoner, bør det fastsettes at forhåndsintervjuet med en mulig 

forsøksperson skal gjennomføres av et medlem av prøvingsgruppen som er behørig kvalifisert for denne oppgaven i 

samsvar med den nasjonale lovgivning i medlemsstaten der rekrutteringen skjer.  
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31)  For å forsikre seg om at et informert samtykke er gitt frivillig, bør utprøveren ta hensyn til alle relevante omstendigheter 

som kan påvirke en mulig forsøkspersons beslutning om å delta i en klinisk utprøving, særlig om den mulige forsøks-

personen tilhører en økonomisk eller sosialt vanskeligstilt gruppe eller befinner seg i et institusjonelt eller hierarkisk 

avhengighetsforhold som på en utilbørlig måte vil kunne påvirke hans eller hennes beslutning om å delta. 

32)  Denne forordning bør ikke berøre nasjonal lovgivning som krever at en mindreårig som er i stand til å danne seg en 

mening og vurdere de opplysninger han eller hun får, utover den lovlig utpekte representantens informerte samtykke, 

også selv bør si seg villig til å delta i en klinisk utprøving. 

33)  Det er hensiktsmessig å tillate at informert samtykke kan innhentes etter en forenklet framgangsmåte for visse kliniske 

utprøvinger der prøvingens metode krever at det utpekes grupper av forsøkspersoner, snarere enn enkeltstående 

forsøkspersoner, til å motta ulike utprøvingspreparater. I slike kliniske utprøvinger anvendes utprøvingspreparatene i 

samsvar med markedsføringstillatelsene, og den enkelte forsøksperson får en standardbehandling, uansett om 

vedkommende godtar eller avslår å delta i den kliniske utprøvingen eller trekker seg fra den, slik at den eneste konse-

kvensen av ikke å delta, er at data om forsøkspersonen ikke anvendes innenfor rammen av den kliniske utprøvingen. 

Slike kliniske utprøvinger, som har som formål å sammenligne etablerte behandlinger, bør alltid utføres bare i én 

medlemsstat. 

34)  Det bør fastsettes særlige bestemmelser om vern av gravide og ammende som deltar i kliniske utprøvinger, særlig når 

den kliniske utprøvingen ikke har mulighet for å gi resultater som er til direkte nytte for kvinnen, kvinnens embryo, 

foster eller barn etter fødselen. 

35)  Vernepliktige, frihetsberøvede personer, personer som grunnet en rettsavgjørelse ikke kan delta i kliniske utprøvinger 

samt personer som på grunn av sin alder, funksjonshemning eller helsetilstand er pleietrengende og derfor bosatt på 

helseinstitusjon, dvs. innkvartering der det gis støtte døgnet rundt til personer som har behov for det, befinner seg i en 

underordnet situasjon eller i et reelt avhengighetsforhold og kan derfor ha behov for særlige vernetiltak. Medlemsstatene 

bør ha rett til å opprettholde slike ytterligere tiltak. 

36)  Denne forordning bør fastsette klare regler for informert samtykke i nødssituasjoner. Dette dreier seg for eksempel om 

situasjoner hvor en pasient rammes av en plutselig livstruende medisinsk tilstand som følge av flere skader, slag eller 

hjerteinfarkt som krever øyeblikkelig medisinsk intervensjon. I slike tilfeller kan det være relevant å foreta en 

intervensjon innenfor en pågående klinisk utprøving som allerede er godkjent. I visse nødssituasjoner er det imidlertid 

ikke mulig å innhente informert samtykke før intervensjonen. Denne forordning bør derfor fastsette klare regler for 

hvordan slike pasienter på svært strenge vilkår kan inkluderes i en klinisk utprøving. Videre bør nevnte kliniske 

utprøving direkte berøre den medisinske tilstanden som gjør at det ikke er mulig å innhente informert samtykke på 

forhånd fra forsøkspersonen eller dennes lovlig utpekte representant innenfor behandlingstidsrommet. Eventuelle 

innvendinger som pasienten tidligere har hatt, bør respekteres, og det bør snarest mulig innhentes informert samtykke 

fra forsøkspersonen eller dennes lovlig utpekte representant. 

37)  For at pasientene skal kunne vurdere mulighetene for å delta i en klinisk utprøving og for at de berørte medlemsstater 

skal ha mulighet til å utøve effektivt tilsyn med kliniske utprøvinger, bør det gis melding om igangsettingen av 

utprøvingen, avslutningen av rekrutteringen av forsøkspersoner til utprøvingen samt avslutningen av utprøvingen.  

I samsvar med internasjonale standarder bør resultatene av kliniske utprøvinger rapporteres innen ett år etter at de er 

avsluttet. 

38)  Datoen for første rekruttering av en mulig forsøksperson er datoen da rekrutteringsstrategien beskrevet i protokollen ble 

innledet, f.eks. datoen da det ble tatt kontakt med en mulig forsøksperson eller da en annonse om en gitt klinisk 

utprøving ble offentliggjort. 

39)  Sponsoren bør innenfor de fastsatte fristene framlegge et sammendrag av resultatene fra den kliniske utprøvingen 

sammen med et sammendrag som kan forstås av lekpersoner og, dersom det er relevant, rapporten om den kliniske 

studien. Dersom det av vitenskapelige grunner ikke er mulig å framlegge sammendraget før de fastsatte frister, for 

eksempel dersom den kliniske utprøvingen fortsatt pågår i tredjestater og data fra den delen av utprøvingen ikke er 

tilgjengelige, slik at en statistisk analyse dermed blir irrelevant, bør sponsoren begrunne dette i protokollen og angi når 

resultatene vil bli innsendt.  
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40)  For at sponsoren skal kunne vurdere alle relevante sikkerhetsopplysninger som kan være av betydning, bør utprøveren 

normalt rapportere alle alvorlige uønskede hendelser til sponsoren. 

41)  Sponsoren bør vurdere opplysningene fra utprøveren og rapportere sikkerhetsopplysninger om alvorlige uønskede 

hendelser som er mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger, til Det europeiske legemiddelkontor (heretter kalt 

«Kontoret»). 

42)  Kontoret bør videresende disse opplysningene til medlemsstatene for vurdering. 

43)  Medlemmene i Den internasjonale konferanse om harmonisering av tekniske krav til registrering av legemidler for 

mennesker (ICH) er blitt enige om detaljerte retningslinjer for god klinisk praksis, som nå er en internasjonalt anerkjent 

standard for utforming, gjennomføring, registrering og rapportering av kliniske utprøvinger, i samsvar med prinsipper 

som har sin opprinnelse i Helsinkideklarasjonen fra Verdens legeforening. I forbindelse med utforming, gjennomføring, 

registrering og rapportering av kliniske utprøvinger kan det oppstå usikkerhet om hva som utgjør en passende kvalitets-

standard. I slike tilfeller bør det tas behørig hensyn til ICHs retningslinjer for god klinisk praksis når reglene i denne 

forordning skal anvendes, forutsatt at Kommisjonen ikke har gitt noen annen særlig veiledning og at retningslinjene er i 

samsvar med denne forordning. 

44)  Gjennomføringen av en klinisk utprøving bør overvåkes på en hensiktsmessig måte av sponsoren for å sikre pålitelige 

og robuste resultater. Overvåking kan også bidra til forsøkspersonens sikkerhet, idet det tas hensyn til den kliniske 

utprøvingens egenskaper og respekt for forsøkspersonens grunnleggende rettigheter. Når overvåkingens omfang skal 

fastsettes, bør det tas hensyn til den kliniske utprøvingens egenskaper. 

45)  Personer som deltar i gjennomføringen av en klinisk utprøving, særlig utprøvere og annet helsepersonell, bør være 

tilstrekkelig kvalifiserte til å utføre sine oppgaver, og lokalene hvor en klinisk utprøving skal foregå, bør være egnet til 

utprøvingen. 

46)  For å sikre forsøkspersonenes sikkerhet samt påliteligheten og robustheten til data fra kliniske utprøvinger er det 

hensiktsmessig å fastsette at det bør finnes ordninger for sporbarhet, lagring, retur og tilintetgjøring av utprøvings-

preparater, avhengig av arten av den kliniske utprøvingen. Av samme grunn bør det også finnes slike ordninger for ikke-

godkjente tilleggslegemidler. 

47)  Under en klinisk utprøving kan det hende at en sponsor oppdager alvorlige overtredelser av reglene for gjennomføring 

av den kliniske utprøvingen. Dette bør rapporteres til de berørte medlemsstater, slik at de ved behov kan treffe tiltak. 

48)  Utover rapportering av mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger kan det forekomme andre hendelser som er 

relevante med hensyn til nytte-risikoforholdet, og som i behørig tid bør rapporteres til de berørte medlemsstater. Det er 

viktig for forsøkspersonens sikkerhet at de berørte medlemsstater underrettes ikke bare om alvorlige uønskede hendelser 

og alvorlige bivirkninger, men også om alle uventede hendelser som i betydelig grad vil kunne påvirke nytte-

risikovurderingen av legemiddelet eller føre til endringer i tilførselen av et legemiddel i den overordnede gjennom-

føringen av en klinisk utprøving. Eksempler på slike uventede hendelser kan være økt forekomst av forventede alvorlige 

bivirkninger som kan være klinisk viktige, en betydelig risiko for pasientpopulasjonen, f.eks. manglende virkning av et 

legemiddel, eller et vesentlig sikkerhetsfunn fra et nylig avsluttet dyreforsøk (f.eks. kreftframkallende egenskaper). 

49)  Når uventede hendelser krever at en klinisk utprøving endres raskt, bør det være mulig for sponsoren og utprøveren å 

treffe sikkerhetstiltak raskt uten å vente på forhåndsgodkjenning. Dersom tiltakene innebærer en midlertidig stans i den 

kliniske utprøvingen, bør sponsoren søke om en vesentlig endring før den kliniske utprøvingen gjenopptas. 

50)  For å sikre at en klinisk utprøving gjennomføres i samsvar med protokollen og for at utprøverne skal få informasjon om 

utprøvingspreparatene de tilfører, bør sponsoren framlegge en orientering til utprøveren.  
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51)  Opplysninger som framkommer i en klinisk utprøving, bør registreres, behandles og oppbevares på en egnet måte slik at 

forsøkspersonens rettigheter og sikkerhet blir ivaretatt, at dataene fra den kliniske utprøvingen er pålitelige og solide og 

at de rapporteres og tolkes riktig samt at sponsorens overvåking og medlemsstatenes inspeksjoner utføres effektivt. 

52)  For å kunne påvise samsvar med protokollen og denne forordning bør sponsoren og utprøveren samle all relevant 

dokumentasjon om den kliniske utprøvingen i et hoveddokument for å muliggjøre et effektivt tilsyn (overvåking utført 

av sponsoren og inspeksjon utført av medlemsstatene). Hoveddokumentet om den kliniske utprøvingen bør arkiveres på 

en egnet måte for å muliggjøre tilsyn etter at den kliniske utprøvingen er avsluttet. 

53)  Ved problemer med tilgangen til godkjente tilleggslegemidler kan ikke-godkjente tilleggslegemidler i begrunnede 

tilfeller brukes i en klinisk utprøving. Prisen på det godkjente tilleggslegemiddelet bør ikke anses å påvirke tilgjen-

geligheten av slike legemidler. 

54)  Legemidler som er beregnet på forsknings- og utviklingsutprøvinger omfattes ikke av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/83/EF(1). Slike legemidler omfatter legemidler som brukes i forbindelse med en klinisk utprøving. De bør omfattes 

av særlige regler som tar hensyn til deres særlige egenskaper. Når det fastsettes slike regler, bør det skilles mellom 

utprøvingspreparater (legemiddelet som utprøves og dets referanselegemidler, herunder placebopreparater) og 

tilleggslegemidler (legemidler som brukes i forbindelse med en klinisk utprøving, men ikke som utprøvingspreparat), 

f.eks. legemidler som brukes til bakgrunnsbehandling, som provokasjonslegemidler, anfallsmedisin eller til å vurdere 

endepunkter i en klinisk utprøving. Tilleggslegemidler bør ikke omfatte samtidig behandling med andre legemidler, dvs. 

legemidler som ikke har noen forbindelse med den kliniske utprøvingen og som ikke er relevante for utprøvingens 

utforming. 

55)  For å sikre forsøkspersonenes sikkerhet og påliteligheten og robustheten til dataene som framkommer i en klinisk 

utprøving samt for å muliggjøre distribusjon av utprøvingspreparater og tilleggslegemidler til utprøvingssteder i hele 

Unionen, bør det fastsettes regler for framstilling og import av både utprøvingspreparater og tilleggslegemidler. På 

samme måte som i direktiv 2001/20/EF bør nevnte regler gjenspeile gjeldende regler for god framstillingspraksis for 

legemidler som omfattes av direktiv 2001/83/EF. I visse særlige tilfeller bør det være mulig å fravike reglene for å lette 

gjennomføringen av en klinisk utprøving. Gjeldende regler bør derfor gi mulighet for en viss fleksibilitet, forutsatt at det 

ikke virker negativt inn på forsøkspersonens sikkerhet eller påliteligheten og robustheten til dataene som framkommer i 

den kliniske utprøvingen. 

56)  Kravet om å inneha en tillatelse til å framstille eller importere utprøvingspreparater bør ikke gjelde tillaging av 

radioaktive utprøvingspreparater fra radionuklidgeneratorer, radionuklidsett eller forløpere til radionuklider som skjer i 

samsvar med produsentens instruksjoner til bruk på sykehus, helsesentre eller klinikker som deltar i en og samme 

kliniske utprøving i en og samme medlemsstat. 

57)  For å sikre forsøkspersonenes sikkerhet og påliteligheten og robustheten til dataene som framkommer i en klinisk 

utprøving samt å muliggjøre distribusjon av utprøvingspreparater og tilleggslegemidler til utprøvingssteder i hele 

Unionen, bør utprøvingspreparater og tilleggslegemidler være behørig merket. Reglene for merking bør tilpasses 

risikoene for forsøkspersonenes sikkerhet og påliteligheten og robustheten til data som framkommer i kliniske 

utprøvinger. Dersom utprøvingspreparatet eller tilleggslegemiddelet allerede er brakt i omsetning som et godkjent 

legemiddel i samsvar med direktiv 2001/83/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(2), bør det 

som regel ikke kreves ytterligere merking for kliniske utprøvinger som ikke innebærer blinding av etiketten. Dessuten 

finnes det særlige legemidler, for eksempel radioaktive legemidler som brukes som diagnostiske utprøvingspreparater, 

hvor de alminnelige reglene for merking ikke er hensiktsmessige med tanke på de svært kontrollerte vilkårene for bruk 

av radioaktive legemidler i kliniske utprøvinger. 

58)  For å sikre klart definerte ansvarsområder ble begrepet «sponsor» for en klinisk utprøving innført ved direktiv 

2001/20/EF i samsvar med internasjonale retningslinjer. Begrepet bør fortsatt brukes. 

59)  I praksis kan det finnes løse, uformelle nettverk av forskere eller forskningsinstitusjoner som i fellesskap gjennomfører 

kliniske utprøvinger. Disse nettverkene bør kunne være medsponsorer for en klinisk utprøving. For at ansvarsbegrepet 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet for 

godkjenning og overvåking av legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk legemiddelkontor (EUT 

L 136 av 30.04.2004, s. 1). 
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ikke skal svekkes i forbindelse med en klinisk utprøving, bør alle sponsorer i en klinisk utprøving med flere sponsorer 

være underlagt de forpliktelser som gjelder for en sponsor i henhold til denne forordning. Medsponsorer bør likevel 

kunne fordele sponsorens ansvarsområder mellom seg etter avtale. 

60)  For å sikre at medlemsstatene kan treffe tvangstiltak og i visse tilfeller innlede rettergang, bør det fastsettes at sponsorer 

som ikke er etablert i Unionen, bør representeres av en juridisk representant i Unionen. Med tanke på at medlemsstatene 

har ulik tilnærming til sivil- og strafferettslig ansvar, bør det imidlertid være opptil hver berørte medlemsstat å 

bestemme om det skal kreves en slik juridisk representant innenfor statens territorium, forutsatt at det minst finnes én 

kontaktperson som er etablert i Unionen. 

61)  Dersom en forsøksperson påføres skade under en klinisk utprøving og utprøveren eller sponsoren holdes sivil- eller 

strafferettslig ansvarlig, bør vilkårene for ansvar i slike tilfeller, herunder spørsmål om årsakssammenheng og omfanget 

av skadeserstatningen og sanksjonene, fortsatt være regulert av nasjonal lovgivning. 

62)  I kliniske utprøvinger bør det sikres at krav om skadeserstatning som er vedtatt i henhold til gjeldende lovgivning, 

utbetales. Medlemsstatene bør derfor sikre at det finnes en ordning for skadeserstatning for de skader som en forsøks-

person kan pådra seg, og at den er tilpasset risikoens art og omfang. 

63)  Den berørte medlemsstaten bør ha rett til å tilbakekalle godkjenningen av en klinisk utprøving, oppheve en klinisk 

utprøving eller kreve at sponsoren endrer en klinisk utprøving. 

64)  For å sikre overholdelsen av denne forordning bør medlemsstatene kunne gjennomføre inspeksjoner og ha tilstrekkelig 

kapasitet til dette. 

65)  Kommisjonen bør kunne kontrollere om medlemsstatene fører tilsyn på riktig måte i samsvar med denne forordning. 

Kommisjonen bør også kunne kontrollere om tredjestaters regelverksordninger sikrer overholdelse av de særlige 

bestemmelsene i denne forordning og i direktiv 2001/83/EF om kliniske utprøvinger som gjennomføres i tredjestater. 

66)  For å effektivisere og forenkle informasjonsflyten mellom sponsorer og medlemsstater samt medlemsstatene seg 

imellom bør Kontoret, i samarbeid med medlemsstatene og Kommisjonen, opprette og ajourføre en EU-database som er 

tilgjengelig via en EU-portal. 

67)  For å sikre et tilstrekkelig nivå av innsyn i de kliniske utprøvingene bør EU-databasen inneholde alle relevante 

opplysninger om den kliniske utprøvingen som er innsendt via EU-portalen. EU-databasen bør være offentlig 

tilgjengelig, og data bør presenteres i et søkevennlig format, hvor beslektede data og dokumenter er knyttet til hverandre 

gjennom EU-utprøvingsnummeret og hyperlenker, for eksempel slik at sammendraget, lekpersonens sammendrag, 

protokollen og rapporten om den kliniske studien knyttes sammen og også har lenker til data fra andre kliniske 

utprøvinger som har brukt samme utprøvingspreparat. Alle kliniske utprøvinger bør registreres i EU-databasen før de 

igangsettes. Generelt bør også start- og sluttdatoen for rekruttering av forsøkspersoner offentliggjøres i EU-databasen. 

Ingen personopplysninger om forsøkspersoner som deltar i en klinisk utprøving, bør registreres i EU-databasen. 

Opplysningene i EU-databasen bør være offentlige, med mindre det finnes særlige årsaker til at en bestemt opplysning 

ikke bør offentliggjøres for å beskytte den enkeltes rett til privatliv og vern av personopplysninger i henhold til 

artikkel 7 og 8 i pakten. Offentlig tilgjengelige opplysninger i EU-databasen bør bidra til å verne folkehelsen og fremme 

arbeidet med nyskaping innenfor europeisk medisinsk forskning, samtidig som sponsorens legitime økonomiske 

interesser anerkjennes. 

68)  Med henblikk på denne forordning bør de data som inngår i rapporten om en klinisk studie, ikke anses som kommersielt 

fortrolige etter at det er utstedt en markedsføringstillatelse, når framgangsmåten for å utstede markedsføringstillatelse er 
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avsluttet eller når en søknad om markedsføringstillatelse er trukket tilbake. Videre bør den kliniske utprøvingens 

hovedtrekk, konklusjonen om del I av vurderingsrapporten om godkjenning av en klinisk utprøving, beslutningen om 

godkjenning av en klinisk utprøving, vesentlige endringer i den kliniske utprøvingen og resultatene av den kliniske 

utprøvingen, herunder årsakene til at den er midlertidig stanset eller tidlig avsluttet, heller ikke anses som fortrolige. 

69)  Godkjenning av kliniske utprøvinger kan omfatte flere organer i en medlemsstat. For at samarbeidet mellom medlems-

statene skal foregå på en smidig måte, bør hver medlemsstat utpeke et kontaktpunkt. 

70)  Den framgangsmåte for godkjenning som fastsettes i denne forordning, kontrolleres i stor grad av medlemsstatene. 

Kommisjonen og Kontoret bør likevel bidra til at framgangsmåten fungerer tilfredsstillende, i samsvar med denne 

forordning. 

71)  For å kunne utføre oppgavene i henhold til denne forordning bør medlemsstatene ha rett til å kreve gebyrer. Medlems-

statene bør imidlertid ikke kreve at det betales gebyrer til flere ulike organer som i en gitt medlemsstat er involvert i 

vurderingen av en søknad om godkjenning av en klinisk utprøving. 

72) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne forordning bør Kommisjonen bli tillagt gjennom-

føringsmyndighet med hensyn til fastsettelse og endring av regler for samarbeid mellom medlemsstatene ved vurde-

ringen av de opplysninger som sponsoren har lagt inn i Eudravigilance-databasen og nærmere bestemmelser om 

inspeksjonsordninger. Denne myndighet skal utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(1). 

73)  For å utfylle eller endre visse ikke-grunnleggende deler i denne forordning bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) delegeres til Kommisjonen med 

hensyn til endring av vedlegg I, II, IV og V til denne forordning for å tilpasse dem til den tekniske utvikling eller for å ta 

hensyn til den internasjonale regelverksutviklingen som Unionen eller medlemsstatene er involvert i på området kliniske 

utprøvinger, endring av vedlegg III for å forbedre opplysningene om legemidlers sikkerhet, tilpasse tekniske krav til den 

tekniske utvikling eller ta høyde for endringer i det internasjonale regelverket for sikkerhetskrav til kliniske utprøvinger 

som godkjennes av organer som Unionen eller medlemsstatene deltar i, klargjøring av prinsippene og retningslinjene for 

god framstillingspraksis og nærmere bestemmelser om inspeksjonsordninger for å sikre kvaliteten på utprø-

vingspreparater samt endring av vedlegg VI for å sikre forsøkspersonens sikkerhet og påliteligheten og robustheten til 

data som framkommer i en klinisk utprøving eller for å ta hensyn til den tekniske utvikling. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under det forberedende arbeidet, herunder på ekspertnivå. Kommisjonen 

bør, når den forbereder og utarbeider delegerte rettsakter, sørge for at relevante dokumenter oversendes til 

Europaparlamentet og til Rådet samtidig, til rett tid og på hensiktsmessig måte. 

74)  Direktiv 2001/83/EF fastsetter at det direktivet ikke berører anvendelsen av nasjonal lovgivning som forbyr eller 

begrenser salg, utlevering eller bruk av legemidler som abortframkallende midler. Direktiv 2001/83/EF fastsetter at 

nasjonal lovgivning som forbyr eller begrenser bruk av bestemte celletyper fra mennesker eller dyr, i prinsippet ikke blir 

berørt av verken nevnte direktiv eller av noen av forordningene som det henviser til. Tilsvarende bør denne forordning 

ikke berøre nasjonal lovgivning som forbyr eller begrenser bruk av bestemte celletyper fra mennesker eller dyr, eller 

salg, utlevering eller bruk av legemidler som brukes som abortframkallende midler. I tillegg bør denne forordning ikke 

berøre nasjonal lovgivning som forbyr eller begrenser salg, utlevering eller bruk av legemidler som inneholder 

narkotiske stoffer i henhold til relevante, gjeldende internasjonale konvensjoner, f.eks. De forente nasjoners alminnelige 

narkotikakonvensjon av 1961. Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen om disse nasjonale bestemmelsene. 

75)  Direktiv 2001/20/EF fastsetter at det ikke kan gjennomføres utprøvinger med genterapi som kan føre til endringer i 

kjønnscellers genetiske identitet hos forsøkspersonen. Det er hensiktsmessig å beholde denne bestemmelsen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlems-

statenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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76)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(1) får anvendelse på den behandling av personopplysninger som skjer i 

medlemsstatene innenfor rammen av denne forordning under tilsyn av medlemsstatenes vedkommende myndigheter, 

særlig de uavhengige offentlige myndigheter som er utpekt av medlemsstatene, og europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 45/2001(2) får anvendelse på den behandling av personopplysninger som Kommisjonen og Kontoret foretar 

innenfor rammen av denne forordning under tilsyn av EUs datatilsynsmann. Disse virkemidlene styrker retten til vern av 

personopplysninger og omfatter retten til tilgang, retting og tilbaketrekking, og angir i hvilke situasjoner disse 

rettighetene kan begrenses. Med henblikk på å respektere disse rettighetene og samtidig ivareta robustheten og 

påliteligheten til data fra kliniske utprøvinger som brukes til vitenskapelige formål, samt sikkerheten til forsøkspersoner 

som deltar i kliniske utprøvinger, er det hensiktsmessig å fastsette at tilbaketrekking av et informert samtykke, uten at 

det berører direktiv 95/46/EF, ikke bør påvirke resultatene av virksomhet som allerede er gjennomført, som lagring og 

bruk av data som er innhentet på grunnlag av det informerte samtykket før det ble trukket tilbake. 

77)  Forsøkspersoner bør ikke betale for utprøvingspreparater, tilleggslegemidler, medisinsk utstyr som brukes til å tilføre 

dem eller framgangsmåter som er særlig påkrevd i henhold til protokollen, med mindre lovgivningen i den berørte 

medlemsstaten krever det. 

78)  Framgangsmåten for godkjenning fastsatt i denne forordning bør få anvendelse snarest mulig, slik at sponsorer kan dra 

nytte av fordelene ved en ensartet framgangsmåte. I betraktning av betydningen av de omfattende IT-funksjonene som 

kreves for framgangsmåten for godkjenning, er det hensiktsmessig å fastsette at denne forordning bare bør få anvendelse 

etter at det er kontrollert at EU-portalen og EU-databasen fungerer tilfredsstillende. 

79)  Direktiv 2001/20/EF bør oppheves for å sikre at det bare finnes ett regelverk for gjennomføring av kliniske utprøvinger i 

Unionen. For å lette overgangen til bestemmelsene som er fastsatt i denne forordning, bør sponsorer i en over-

gangsperiode få tillatelse til å igangsette og gjennomføre kliniske utprøvinger i samsvar med direktiv 2001/20/EF. 

80)  Denne forordning er i samsvar med de viktigste internasjonale retningslinjene for kliniske utprøvinger, f.eks. 2008-

utgaven av Helsinki-deklarasjonen fra Verdens legeforening og god klinisk praksis som bygger på Helsinki-

deklarasjonen. 

81)  Med hensyn til direktiv 2001/20/EF viser erfaringen også at en stor andel av kliniske utprøvinger gjennomføres av ikke-

kommersielle sponsorer. Ikke-kommersielle sponsorer er ofte avhengig av finansiering som helt eller delvis kommer fra 

offentlige midler eller veldedige organisasjoner. For å få mest mulig ut av det verdifulle bidraget fra slike ikke-

kommersielle sponsorer og for å fremme deres forskning uten at det virker negativt inn på kvaliteten på de kliniske 

utprøvingene, bør medlemsstatene treffe tiltak for å oppmuntre til kliniske utprøvinger som gjennomføres av disse 

sponsorene. 

82)  Denne forordning har et dobbelt rettsgrunnlag ved artikkel 114 og 168 nr. 4 bokstav c) i TEUV. Den skal opprette et 

indre marked for kliniske utprøvinger og legemidler for mennesker, med utgangspunkt i et høyt nivå for vern av helsen. 

Samtidig fastsetter denne forordning høye standarder for legemidlers kvalitet og sikkerhet for å kunne løse felles 

sikkerhetsutfordringer knyttet til disse legemidlene. Begge mål forfølges samtidig. Målene er uløselig knyttet sammen, 

slik at de begge er like viktige. Med hensyn til artikkel 114 i TEUV harmoniserer denne forordning reglene for 

gjennomføring av kliniske utprøvinger i Unionen og sikrer dermed at det indre marked fungerer når det gjelder 

gjennomføring av kliniske utprøvinger i flere medlemsstater, at de data som framkommer i en klinisk utprøving og som 

inngår i en søknad om godkjenning av en annen klinisk utprøving eller i en søknad om å bringe et legemiddel i 

omsetning, anerkjennes i hele Unionen samt sikrer at det finnes fri bevegelighet for legemidler som brukes i forbindelse 

med kliniske utprøvinger. Med hensyn til artikkel 168 nr. 4 bokstav c) i TEUV fastsetter denne forordning høye 

standarder for legemidlers kvalitet og sikkerhet ved å sikre at data som framkommer i kliniske utprøvinger, er pålitelige 

og robuste, og sikrer dermed at de behandlinger og legemidler som er ment å føre til bedre pasientbehandling, bygger på 

pålitelige og robuste data. Videre fastsetter denne forordning høye standarder for kvaliteten og sikkerheten til legemidler 

som brukes i forbindelse med kliniske utprøvinger, og ivaretar dermed sikkerheten til de forsøkspersoner som deltar i 

kliniske utprøvinger.  

  

(1) 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 (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001 s. 1). 
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83)  Denne forordning er forenlig med de grunnleggende rettigheter og prinsipper som er anerkjent særlig i pakten, nærmere 

bestemt menneskeverd, personlig integritet, barns rettigheter, retten til privatliv og familieliv, vern av personopplys-

ninger og frihet for kunst og vitenskap. Denne forordning bør få anvendelse i medlemsstatene i samsvar med disse 

rettigheter og prinsipper. 

84)  EUs datatilsynsmann har avgitt en uttalelse(1) i henhold til artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001. 

85)  Ettersom målene for denne forordning, nemlig å sikre i hele Unionen at data fra kliniske utprøvinger er pålitelige og 

robuste, samtidig som forsøkspersonenes rettigheter, verdighet og velferd ivaretas, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og på grunn av deres omfang derfor 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 forholdsmessighets-

prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå det nevnte målet – 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på alle kliniske utprøvinger som gjennomføres i Unionen. 

Den får ikke anvendelse på observasjonsstudier. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1.  I denne forordning får definisjonene av «legemiddel» «radioaktivt legemiddel», «bivirkning», «alvorlig bivirkning», 

«indre emballasje» og «ytre emballasje» fastsatt i artikkel 1 nr. 2, 6 11, 12, 23 og 24 i direktiv 2001/83/EF anvendelse. 

2.  I denne forordning menes videre med: 

1) «klinisk studie» enhver undersøkelse i forbindelse med mennesker som gjennomføres for å 

a)  oppdage eller etterprøve de kliniske, farmakologiske eller farmakodynamiske virkninger av ett eller flere legemidler, 

b)  identifisere eventuelle bivirkninger av ett eller flere legemidler, eller 

c)  studere opptak, distribusjon, metabolisme og utskillelse av ett eller flere legemidler, 

med henblikk på å vurdere sikkerheten og/eller virkningen av disse legemidlene, 

2) «klinisk utprøving» en klinisk studie som oppfyller ett eller flere av følgende vilkår: 

a)  valget av en bestemt terapeutisk strategi for forsøkspersonen er gjort på forhånd og avviker fra normal klinisk praksis i 

den berørte medlemsstat, 

b)  beslutningen om å forskrive utprøvingspreparatene tas samtidig med beslutningen om å inkludere forsøkspersonen i 

den kliniske studien, eller 

c)  det anvendes framgangsmåter for diagnostikk eller overvåking på forsøkspersonene utover normal klinisk praksis,  

  

(1) EUT C 253 av 3.9.2013, s. 10. 
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3) «klinisk lavintervensjonsutprøving» en klinisk utprøving som oppfyller samtlige av følgende vilkår: 

a)  utprøvingspreparatene, bortsett fra placebopreparatene, er godkjente, 

b)  ifølge protokollen for den kliniske utprøvingen 

i)  brukes utprøvingspreparatet i samsvar med vilkårene i markedsføringstillatelsen, eller 

ii)  er bruken av utprøvingspreparatet bevisbasert og underbygget av offentliggjort vitenskapelig dokumentasjon om 

sikkerheten og virkningen av disse utprøvingspreparatene i noen av de berørte medlemsstater, og 

c)  de utfyllende framgangsmåtene for diagnose eller overvåking utgjør bare en minimal ekstra risiko eller byrde for 

forsøkspersonenes sikkerhet sammenlignet med normal klinisk praksis i en berørt medlemsstat, 

4) «observasjonsstudie» en klinisk studie som ikke er en klinisk utprøving, 

5) «utprøvingspreparat» et legemiddel som prøves eller brukes som referanse, også som et placebopreparat, i en klinisk 

utprøving, 

6) «normal klinisk praksis» den behandlingsmetode som vanligvis følges for å behandle, forebygge eller diagnostisere en 

sykdom eller lidelse, 

7) «utprøvingspreparat for avansert terapi» et utprøvingspreparat som er et legemiddel for avansert terapi som definert i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1394/2007(1), 

8) «tilleggslegemiddel» et legemiddel som brukes i forbindelse med en klinisk utprøving som beskrevet i protokollen, men 

ikke som et utprøvingspreparat, 

9) «godkjent utprøvingspreparat» et legemiddel som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004 eller i en av de 

berørte medlemsstater i samsvar med direktiv 2001/83/EF, uavhengig av endringer i merkingen av legemiddelet, og som 

brukes som et utprøvingspreparat, 

10) «godkjent tilleggslegemiddel» et legemiddel som er godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004 eller i en av de 

berørte medlemsstater i samsvar med direktiv 2001/83/EF, uavhengig av endringer i merkingen av legemiddelet, og som 

brukes som et tilleggslegemiddel, 

11) «etikkomité» et uavhengig organ opprettet i en medlemsstat i samsvar med denne medlemsstatens lovgivning og med 

myndighet til å avgi uttalelser med henblikk på denne forordning, idet det tas hensyn til synspunkter fra lekpersoner, 

særlig pasienter eller pasientorganisasjoner, 

12) «berørt medlemsstat» den medlemsstat hvor en søknad om godkjenning av en klinisk utprøving eller en vesentlig endring 

er inngitt i henhold til henholdsvis kapittel II eller III i denne forordning, 

13 «vesentlig endring» enhver endring av en hvilken som helst del av en klinisk utprøving som skjer etter underretningen om 

en beslutning nevnt i artikkel 8, 14, 19, 20 eller 23, og som vesentlig kan påvirke forsøkspersonens sikkerhet eller 

rettigheter eller påliteligheten og robustheten til dataene som framkommer i den kliniske utprøvingen, 

14) «sponsor» en person, et firma, en institusjon eller en organisasjon som påtar seg ansvaret for å innlede, lede og organisere 

finansieringen av en klinisk utprøving,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1394/2007 av 13. november 2007 om legemidler for avansert terapi og om endring av 

direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 324 av 10.12.2007, s. 121). 
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15) «utprøver» en person som er ansvarlig for gjennomføringen av en klinisk utprøving på et utprøvingssted, 

16) «hovedutprøver» en utprøver som er ansvarlig leder for en gruppe med utprøvere som gjennomfører en klinisk utprøving 

på et utprøvingssted, 

17) «forsøksperson» en person som deltar i en klinisk utprøving, enten som mottaker av et utprøvingspreparat eller som 

deltaker i en kontrollgruppe, 

18) «mindreårig» en forsøksperson som i henhold til lovgivningen i den berørte medlemsstat er under den lovfestede alder for 

å gi informert samtykke, 

19) «beslutningsudyktig forsøksperson» en forsøksperson som av andre grunner enn den lovfestede alder for å gi informert 

samtykke, er ute av stand til å gi informert samtykke i samsvar med lovgivningen i den berørte medlemsstat, 

20) «lovlig utpekt representant» en fysisk eller juridisk person, myndighet eller organ som i henhold til lovgivningen i den 

berørte medlemsstat har myndighet til å gi informert samtykke på vegne av en beslutningsudyktig forsøksperson eller en 

mindreårig, 

21) «informert samtykke» en forsøkspersons frie og frivillige uttrykk for sin vilje til å delta i en bestemt klinisk utprøving etter 

å ha blitt informert om alle sider ved den kliniske utprøvingen som er relevante for forsøkspersonens beslutning om å delta 

eller, dersom forsøkspersonen er mindreårig eller beslutningsudyktig, en tillatelse eller et samtykke fra deres lovlig 

utpekte representant til å la dem delta i den kliniske utprøvingen, 

22) «protokoll» et dokument som beskriver målsettinger, utforming, metoder, statistiske betraktninger og organisering i 

forbindelse med en klinisk utprøving. Begrepet «protokoll» omfatter senere versjoner og endringer av protokollen, 

23) «orientering til utprøveren» en samling av kliniske og ikke-kliniske data om utprøvingspreparatet eller utprøvings-

preparatene som er relevante for å studere virkningen av preparatene på mennesker, 

24) «framstilling» fullstendig og delvis framstilling samt de ulike prosessene for å dele opp, pakke inn og merke legemidler 

(herunder blinding), 

25) «igangsetting av en klinisk utprøving» det første tiltaket for å rekruttere en mulig forsøksperson til en bestemt klinisk 

utprøving, med mindre noe annet er definert i protokollen, 

26) «avslutning av en klinisk utprøving» den siste forsøkspersonens siste besøk, eller et senere tidspunkt som er angitt i 

protokollen, 

27) «tidlig avslutning av en klinisk utprøving» at en klinisk utprøving av en eller annen årsak avsluttes for tidlig, før vilkårene 

i protokollen er oppfylt, 

28) «midlertidig stans i en klinisk utprøving» at sponsoren avbryter gjennomføringen av en klinisk utprøving uten at dette er 

fastsatt i protokollen, men har til hensikt å gjenoppta utprøvingen, 

29) «oppheving av en klinisk utprøving» at en medlemsstat avbryter gjennomføringen av en klinisk utprøving, 

30) «god klinisk praksis» et sett med detaljerte etiske og vitenskapelige kvalitetskrav til utforming, gjennomføring, utføring, 

overvåking, revisjon, registrering, analysering og rapportering av kliniske utprøvinger som sikrer at forsøkspersonens 

rettigheter, sikkerhet og velferd vernes og at data som framkommer i den kliniske utprøvingen, er pålitelige og robuste, 

31) «inspeksjon» virksomhet utført av en vedkommende myndighet i form av en offisiell kontroll av dokumenter, utstyr, 

registre, kvalitetssikringsordninger og andre ressurser som vedkommende myndighet mener angår den kliniske 

utprøvingen og som kan befinne seg på utprøvingsstedet, i lokalene til sponsoren og/eller organisasjonen som utfører 

forskning på kontrakt, eller på andre steder som vedkommende myndighet mener bør inspiseres,  
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32) «uønsket hendelse» enhver uheldig medisinsk hendelse hos en forsøksperson etter tilførsel av et legemiddel, som ikke 

nødvendigvis er forårsaket av denne behandlingen, 

33) «alvorlig uønsket hendelse» enhver uheldig medisinsk hendelse som uansett dose krever sykehusinnleggelse eller 

forlengelse av et sykehusopphold, fører til vedvarende eller omfattende funksjonshemning eller uførhet, fører til en 

medfødt anomali eller misdannelse, er livstruende eller fører til død, 

34) «uventet og alvorlig bivirkning» en alvorlig bivirkning som er av en art eller alvorlighetsgrad eller har et resultat som ikke 

er i samsvar med referansesikkerhetsopplysningene, 

35) «rapport om klinisk utprøving» en rapport om den kliniske utprøvingen, utformet i et søkevennlig format, utarbeidet i 

samsvar med del I modul 5 i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF og vedlagt en søknad om markedsføringstillatelse. 

3.  Med henblikk på denne forordning skal en forsøksperson som omfattes både av definisjonen av «mindreårig» og 

«beslutningsudyktig forsøksperson», anses som en beslutningsudyktig forsøksperson. 

Artikkel 3 

Alminnelig prinsipp 

En klinisk utprøving kan gjennomføres bare dersom 

a)  forsøkspersonens rettigheter, sikkerhet, menneskeverd og velferd vernes og går foran alle andre interesser, og 

b)  den er utformet for å generere pålitelige og robuste data. 

KAPITTEL II 

FRAMGANGSMÅTE FOR GODKJENNING AV EN KLINISK UTPRØVING 

Artikkel 4 

Forhåndsgodkjenning 

En klinisk utprøving skal være underlagt en vitenskapelig og etisk vurdering og skal godkjennes i samsvar med denne 

forordning. 

Den etiske vurderingen skal utføres av en etikkomité i samsvar med lovgivningen i den berørte medlemsstat. Etikkomiteens 

vurdering kan omfatte forhold som behandles i del I av vurderingsrapporten om godkjenning av en klinisk utprøving nevnt i 

artikkel 6, og i del II av vurderingsrapporten nevnt i artikkel 7, alt etter hva som passer for hver berørte medlemsstat. 

Medlemsstatene skal sikre at fristene og framgangsmåtene for etikkomiteens vurdering er forenlige med de frister og fram-

gangsmåter som er fastsatt i denne forordning for vurdering av søknaden om godkjenning av en klinisk utprøving. 

Artikkel 5 

Innsending av søknad 

1.  For å oppnå godkjenning må sponsoren sende inn en søknad til den berørte medlemsstat gjennom portalen nevnt i 

artikkel 80 (heretter kalt «EU-portalen»). 

Sponsoren skal foreslå en av de berørte medlemsstater som rapporterende medlemsstat. 

Dersom en annen berørt medlemsstat enn den foreslåtte rapporterende medlemsstat er villig til å være rapporterende medlems-

stat, eller dersom den foreslåtte rapporterende medlemsstat ikke ønsker å være rapporterende medlemsstat, skal alle berørte 

medlemsstater underrettes om dette via EU-portalen senest tre dager etter at søknaden er innsendt.  
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Dersom bare én berørt medlemsstat er villig til å være rapporterende medlemsstat, eller dersom den kliniske utprøvingen bare 

berører én medlemsstat, skal denne medlemsstat være rapporterende medlemsstat. 

Dersom ingen berørt medlemsstat er villig til å være rapporterende medlemsstat, eller dersom det finnes flere berørte medlems-

stater som er villige til å være rapporterende medlemsstat, skal rapporterende medlemsstat velges etter avtale mellom de berørte 

medlemsstater, idet det tas hensyn til anbefalingene nevnt i artikkel 85 nr. 2 bokstav c). 

Dersom det ikke foreligger en avtale mellom de berørte medlemsstater, skal den foreslåtte rapporterende medlemsstat være 

rapporterende medlemsstat. 

Rapporterende medlemsstat skal underrette sponsoren og de andre berørte medlemsstater om at den er rapporterende medlems-

stat via EU-portalen senest seks dager etter innsending av søknaden. 

2.  Sponsoren skal når det søkes om en lavintervensjonsutprøving der utprøvingspreparatet ikke brukes i samsvar med 

vilkårene i markedsføringstillatelsen, men bruken av utprøvingspreparatet er bevisbasert og underbygget av offentliggjort 

vitenskapelig dokumentasjon om sikkerheten og virkningen av disse utprøvingspreparatene, foreslå en av de berørte medlems-

stater hvor bruken av utprøvingspreparatet er bevisbasert, som rapporterende medlemsstat. 

3.  Senest ti dager etter at søknaden er innsendt, skal den rapporterende medlemsstat validere søknaden idet den tar hensyn til 

de synspunkter som de øvrige berørte medlemsstater har gitt uttrykk for, og via EU-portalen underrette sponsoren om følgende: 

a)  om den kliniske utprøvingen søknaden gjelder, omfattes av virkeområdet for denne forordning, 

b)  om søknaden er fullstendig i samsvar med vedlegg I. 

De berørte medlemsstater kan underrette den rapporterende medlemsstat om alle eventuelle synspunkter som er relevante for 

valideringen av søknaden, innen sju dager etter at søknaden er innsendt. 

4.  Dersom den rapporterende medlemsstat ikke har underrettet sponsoren i løpet av tidsrommet nevnt i nr. 3 første ledd, skal 

den kliniske utprøvingen omhandlet i søknaden anses for å falle inn under virkeområdet for denne forordning og søknaden skal 

anses som fullstendig. 

5.  Når den rapporterende medlemsstat, idet den tar hensyn til synspunktene fra andre berørte medlemsstater, anser at 

søknaden ikke er fullstendig, eller at den kliniske utprøvingen søknaden gjelder, ikke omfattes av denne forordning, skal den 

underrette sponsoren om dette via EU-portalen og i tillegg fastsette for sponsoren en frist på høyst ti dager, slik at denne kan 

komme med merknader til søknaden eller gjøre søknaden fullstendig via EU-portalen. 

Den rapporterende medlemsstat skal innen fem dager etter at den mottar merknader eller en fullstendig søknad, underrette 

sponsoren om hvorvidt søknaden oppfyller kravene fastsatt i nr. 3 første ledd bokstav a) og b). 

Dersom den rapporterende medlemsstat ikke har underrettet sponsoren i løpet av tidsrommet nevnt i annet ledd, skal den 

kliniske utprøvingen omhandlet i søknaden anses for å falle inn under virkeområdet for denne forordning og søknaden skal 

anses som fullstendig. 

Dersom sponsoren ikke har kommet med merknader eller gjort søknaden fullstendig innenfor tidsrommet nevnt i første ledd, 

skal søknaden anses som bortfalt i alle berørte medlemsstater. 

6.  Med henblikk på dette kapittel skal søknadens valideringsdato være datoen for underretning av sponsoren i samsvar med 

nr. 3 eller 5. Dersom sponsoren ikke underrettes, er valideringsdatoen siste dag i de respektive tidsrom nevnt i nr. 3 og 5.  
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Artikkel 6 

Vurderingsrapport – forhold som omfattes av del I 

1.  Den rapporterende medlemsstat skal vurdere søknaden med hensyn til følgende forhold: 

a)  hvorvidt den kliniske utprøvingen er en klinisk lavintervensjonsutprøving, dersom sponsoren hevder dette, 

b)  samsvar med kapittel V med hensyn til følgende: 

i)  den forventede nytten på terapeutisk plan og for folkehelsen, idet det tas hensyn til følgende: 

— egenskapene til og kunnskapene om utprøvingspreparatene, 

— den kliniske utprøvingens relevans, herunder om gruppene med forsøkspersoner som deltar i den kliniske 

utprøvingen, er representative for populasjonen som skal behandles eller, dersom dette ikke er tilfellet, den 

forklaring og begrunnelse som er gitt i samsvar med nr. 17 bokstav y) i vedlegg I til denne forordning, dagens 

vitenskapelige kunnskapsnivå, hvorvidt den kliniske utprøvingen er blitt anbefalt eller pålagt av de regule-

ringsmyndigheter som har ansvar for å vurdere legemidler og tillate at de bringes i omsetning samt, når det er 

relevant, en uttalelse utarbeidet av Den pediatriske komité om et utviklingsprogram for pediatriske legemidler i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 1901/2006(1), 

— påliteligheten og robustheten til de data som framkommer i den kliniske utprøvingen, idet det tas hensyn til 

statistiske metoder, den kliniske utprøvingens utforming og metoder, herunder utvalgsstørrelse og randomisering, 

komparator og endepunkter, 

ii)  risikoene og ulempene for forsøkspersonen, idet det tas hensyn til følgende: 

— egenskapene til og kunnskapene om utprøvingspreparatene og tilleggslegemidlene, 

— intervensjonens egenskaper sammenlignet med normal klinisk praksis, 

— sikkerhetstiltakene, herunder bestemmelser om risikoreduserende tiltak, overvåking, sikkerhetsrapportering og 

sikkerhetsplanen, 

— risikoen for forsøkspersonenes helse som den medisinske tilstanden utprøvingspreparatet utprøves for, kan 

innebære, 

c)  samsvar med kravene som gjelder framstilling og import av utprøvingspreparater og tilleggslegemidler fastsatt i kapittel IX, 

d)  samsvar med kravene til merking fastsatt i kapittel X, 

e)  hvor fullstendig og hensiktsmessig orienteringen til utprøveren er. 

2.  Den rapporterende medlemsstat skal utarbeide en vurderingsrapport. Vurderingen av forholdene nevnt i nr. 1 skal utgjøre 

del I av vurderingsrapporten. 

3.  Vurderingsrapporten skal inneholde en av følgende konklusjoner om de forhold som er omhandlet i del I av vurderings-

rapporten: 

a)  Den kliniske utprøvingen kan godtas med hensyn til de krav som er fastsatt i denne forordning. 

b)  Den kliniske utprøvingen kan godtas med hensyn til de krav som er fastsatt i denne forordning, men er underlagt særlige 

vilkår som skal angis uttrykkelig i konklusjonen. 

c)  Den kliniske utprøvingen kan ikke godtas med hensyn til de krav som er fastsatt i denne forordning. 

4.  Den rapporterende medlemsstat skal via EU-portalen sende inn den endelige versjonen av del I av vurderingsrapporten, 

herunder konklusjonen, til sponsoren og de andre berørte medlemsstater senest 45 dager etter valideringsdatoen.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1901/2006 av 12. desember 2006 om pediatriske legemidler og om endring av forordning 

(EØF) nr. 1768/92, direktiv 2001/20/EF, direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 378 av 27.11.2006, s. 1). 
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5.  For kliniske utprøvinger som omfatter mer enn én medlemsstat, skal vurderingen bestå av tre faser: 

a)  en innledende vurdering utført av den rapporterende medlemsstat senest 26 dager etter valideringsdatoen, 

b)  en samordnet revidering der alle berørte medlemsstater deltar, utført senest 12 dager etter at den innledende vurderingen er 

avsluttet, 

c)  en konsolidering utført av den rapporterende medlemsstat senest sju dager etter at den samordnede revideringen er avsluttet. 

Under den innledende vurderingen skal den rapporterende medlemsstat utarbeide et utkast til del I av vurderingsrapporten, og 

videresende det til alle berørte medlemsstater. 

Under den samordnede revideringen skal alle berørte medlemsstater i fellesskap vurdere søknaden på grunnlag av utkastet til 

del I av vurderingsrapporten, og dele eventuelle synspunkter på søknaden. 

Under konsolideringen skal den rapporterende medlemsstat ta behørig hensyn til synspunktene til de andre berørte medlems-

statene når den sluttfører del I av vurderingsrapporten, og registrere hvordan den behandlet alle synspunktene. Den 

rapporterende medlemsstat skal sende inn den endelige versjonen av del I av vurderingsrapporten til sponsoren og alle andre 

berørte medlemsstater i løpet av tidsrommet nevnt i nr. 4. 

6.  Med henblikk på dette kapittel skal datoen når den rapporterende medlemsstat sender inn den endelige versjonen av del I 

av vurderingsrapporten til sponsoren og de andre berørte medlemsstatene, anses som rapporteringsdatoen. 

7.  Den rapporterende medlemsstat kan også forlenge tidsrommet nevnt i nr. 4 med ytterligere 50 dager for kliniske 

utprøvinger som omfatter et utprøvingspreparat for avansert terapi eller et legemiddel som definert i nr. 1 i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 726/2004, for å holde samråd med sakkyndige. I slike tilfeller får tidsrommene nevnt i nr. 5 og 8 i denne 

artikkel tilsvarende anvendelse. 

8.  Mellom valideringsdatoen og rapporteringsdatoen kan bare den rapporterende medlemsstat anmode om tilleggs-

opplysninger fra sponsoren, idet det tas hensyn til synspunktene nevnt i nr. 5. 

Med henblikk på å innhente og revidere tilleggsopplysningene fra sponsoren i samsvar med tredje og fjerde ledd, kan 

rapporterende medlemsstat forlenge tidsrommet nevnt i nr. 4 med høyst 31 dager. 

Sponsoren skal sende inn tilleggsopplysningene det anmodes om i løpet av tidsrommet fastsatt av den rapporterende 

medlemsstat, som ikke må overskride 12 dager fra anmodningen ble mottatt. 

Når tilleggsopplysningene er mottatt, skal de berørte medlemsstater i fellesskap revidere alle eventuelle tilleggsopplysninger fra 

sponsoren sammen med den opprinnelige søknaden og utveksle eventuelle synspunkter som er relevante for søknaden. Den 

samordnede revideringen skal utføres senest 12 dager etter at tilleggsopplysningene ble mottatt, og ytterligere konsolidering må 

skje senest sju dager etter at den samordnede revideringen er avsluttet. I forbindelse med sluttføringen av del I av vurderings-

rapporten skal den rapporterende medlemsstat ta behørig hensyn til synspunktene til de berørte medlemsstatene og registrere 

hvordan den har behandlet alle synspunktene. 

Dersom sponsoren ikke kommer med tilleggsopplysninger innenfor tidsrommet fastsatt av den rapporterende medlemsstat i 

samsvar med tredje ledd, skal søknaden anses som bortfalt i alle berørte medlemsstater. 

Anmodningen om tilleggsopplysninger og tilleggsopplysningene skal sendes inn via EU-portalen. 

Artikkel 7 

Vurderingsrapport – forhold som omfattes av del II 

1.  Hver berørte medlemsstat skal for sitt eget territorium vurdere søknaden med hensyn til følgende forhold: 

a)  samsvar med kravene til informert samtykke fastsatt i kapittel V, 

b)  samsvar mellom ordningene for godtgjøring eller kompensasjon til forsøkspersoner og kravene fastsatt i kapittel V og til 

utprøvere,  
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c)  samsvar mellom ordningene for rekruttering av forsøkspersoner og kravene fastsatt i kapittel V, 

d)  samsvar med direktiv 95/46/EF, 

e)  samsvar med artikkel 49, 

f)  samsvar med artikkel 50, 

g)  samsvar med artikkel 76, 

h)  samsvar med gjeldende regler for innsamling, lagring og framtidig bruk av biologiske prøver fra forsøkspersonen. 

Vurderingen av forholdene nevnt i første ledd skal utgjøre del II av vurderingsrapporten. 

2.  Hver berørte medlemsstat skal sluttføre sin vurdering senest 45 dager etter valideringsdatoen og via EU-portalen sende inn 

del II av vurderingsrapporten, herunder konklusjonen, til sponsoren. 

Hver berørte medlemsstat kan av berettigede grunner anmode om tilleggsopplysninger fra sponsoren om forholdene nevnt i 

nr. 1 bare i tidsrommet nevnt i første ledd. 

3.  Med henblikk på å innhente og revidere tilleggsopplysningene nevnt i nr. 2 annet ledd fra sponsoren i samsvar med annet 

og tredje ledd kan den berørte medlemsstat forlenge tidsrommet nevnt i nr. 2 første ledd med høyst 31 dager. 

Sponsoren skal sende inn tilleggsopplysningene det anmodes om i løpet av tidsrommet fastsatt av den berørte medlemsstat, som 

ikke må overskride 12 dager fra anmodningen ble mottatt. 

Når den berørte medlemsstat mottar tilleggsopplysningene, skal den sluttføre sin vurdering i løpet av høyst 19 dager. 

Dersom sponsoren ikke kommer med tilleggsopplysninger innenfor tidsrommet fastsatt av den berørte medlemsstat i samsvar 

med annet ledd, skal søknaden anses som bortfalt i denne berørte medlemsstat. 

Anmodningen om tilleggsopplysninger og tilleggsopplysningene skal sendes inn via EU-portalen. 

Artikkel 8 

Beslutning om den kliniske utprøvingen 

1.  Hver berørte medlemsstat skal underrette sponsoren via EU-portalen om hvorvidt den kliniske utprøvingen godkjennes, 

om den godkjennes på visse vilkår eller om den ikke godkjennes. 

Underretningen skal skje i form av én enkelt beslutning senest fem dager etter rapporteringsdatoen eller etter den siste dagen i 

vurderingen nevnt i artikkel 7, avhengig av hvilket tidspunkt som kommer sist. 

En godkjenning av en klinisk utprøving på visse vilkår er begrenset til vilkår som på grunn av sin karakter ikke kan oppfylles på 

tidspunktet for godkjenningen. 

2.  Dersom konklusjonen til den rapporterende medlemsstat med hensyn til del I av vurderingsrapporten er at den kliniske 

utprøvingen kan godtas eller kan godtas på visse vilkår, skal denne konklusjon anses som konklusjonen til den berørte 

medlemsstat. 

Uten at det berører første ledd, kan en berørt medlemsstat erklære seg uenig i konklusjonen til den rapporterende medlemsstat 

med hensyn til del I av vurderingsrapporten bare av følgende grunner: 

a)  dersom den anser at deltakelse i den kliniske utprøvingen vil kunne føre til at en forsøksperson får dårligere behandling enn 

i normal klinisk praksis i den berørte medlemsstat, 

b)  ved overtredelse av den nasjonale lovgivning nevnt i artikkel 90, 

c)  betraktninger rundt forsøkspersonens sikkerhet og dataenes pålitelighet og robusthet framlagt i henhold til artikkel 6 nr. 5 

eller 8.  
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Dersom en berørt medlemsstat erklærer seg uenig i konklusjonen på grunnlag av annet ledd, skal den via EU-portalen 

underrette Kommisjonen, alle medlemsstater og sponsoren om sine innvendinger, sammen med en detaljert begrunnelse. 

3.  Dersom den kliniske utprøvingen med hensyn til de forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten, kan godtas 

eller godtas på visse vilkår, skal den berørte medlemsstat i sin beslutning inkludere sin konklusjon om del II av vurderings-

rapporten. 

4.  En berørt medlemsstat skal avslå å godkjenne en klinisk utprøving dersom den er uenig i konklusjonen til den 

rapporterende medlemsstat med hensyn til del I av vurderingsrapporten av noen av de grunner som er nevnt i nr. 2 annet ledd, 

eller dersom den av behørig berettigede grunner mener at forholdene som omfattes av del II av vurderingsrapporten ikke er 

oppfylt, eller dersom en etikkomité har avgitt en negativ uttalelse som i henhold til lovgivningen i den berørte medlemsstat 

gjelder for hele medlemsstaten. I forbindelse med et slikt avslag skal nevnte medlemsstat sørge for klageadgang. 

5.  Dersom konklusjonen til den rapporterende medlemsstat med hensyn til del I av vurderingsrapporten er at den kliniske 

utprøvingen ikke kan godtas, skal denne konklusjon anses som konklusjonen til alle berørte medlemsstater. 

6.  Dersom den berørte medlemsstat ikke har underrettet sponsoren om sin beslutning i løpet av de relevante tidsrommene 

nevnt i nr. 1, skal konklusjonen om del I av vurderingsrapporten anses som den berørte medlemsstatens beslutning om 

søknaden om godkjenning av den kliniske utprøvingen. 

7.  De berørte medlemsstater skal etter rapporteringsdatoen ikke anmode om tilleggsopplysninger fra sponsoren om 

forholdene som omfattes av del I av vurderingsrapporten. 

8.  Med henblikk på dette kapittel skal datoen for underretning være datoen når sponsoren underrettes om beslutningen nevnt 

i nr. 1. Dersom sponsoren ikke er blitt underrettet i samsvar med nr. 1, skal datoen for underretning anses som siste dag i 

tidsrommet fastsatt i nr. 1. 

9.  Dersom ingen forsøkspersoner er blitt inkludert i den kliniske utprøvingen i en berørt medlemsstat innen to år etter datoen 

for underretning av godkjenningen, skal godkjenningen utløpe i nevnte berørte medlemsstat med mindre det på sponsorens 

anmodning er blitt innvilget en forlengelse etter framgangsmåten fastsatt i kapittel III. 

Artikkel 9 

Personer som vurderer søknaden 

1.  Medlemsstatene skal sikre at personene som validerer og vurderer søknaden, ikke har interessekonflikter, at de er 

uavhengige av sponsoren, stedet for den kliniske utprøvingen og de involverte utprøverne og personer som finansierer den 

kliniske utprøvingen, og at de ikke er under noen annen form for utilbørlig påvirkning. 

For å sikre uavhengighet og innsyn skal medlemsstatene sørge for at personer som mottar og vurderer søknader med hensyn til 

forholdene som omfattes av del I og II av vurderingsrapporten, ikke har økonomiske eller personlige interesser som vil kunne 

påvirke deres upartiskhet. Disse personene skal avgi en årlig erklæring om sine økonomiske interesser. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at vurderingen gjøres i fellesskap av et rimelig antall personer som til sammen har de 

kvalifikasjoner og den erfaring som kreves. 

3.  Minst én lekperson skal delta i vurderingen. 

Artikkel 10 

Særlige hensyn i forbindelse med sårbare grupper 

1.  Dersom forsøkspersonene er mindreårige, skal det ved vurderingen av en søknad om godkjenning av en klinisk utprøving 

tas særlig hensyn til sakkunnskap om pediatri eller til råd som er innhentet om kliniske, etiske og psykososiale spørsmål 

innenfor pediatrien.  
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2.  Dersom forsøkspersonene er beslutningsudyktige, skal det ved vurderingen av en søknad om godkjenning av en klinisk 

utprøving tas særlig hensyn til sakkunnskap om den aktuelle sykdommen og den berørte pasientgruppen eller til råd som er 

innhentet om kliniske, etiske og psykososiale spørsmål i forbindelse med den aktuelle sykdommen og den berørte pasient-

populasjonen. 

3.  Dersom forsøkspersonene er gravide eller ammende, skal det ved vurderingen av en søknad om godkjenning av en klinisk 

utprøving tas særlig hensyn til sakkunnskap om den relevante tilstanden og populasjonen som den berørte forsøkspersonen 

tilhører. 

4.  Dersom en klinisk utprøving i henhold til protokollen krever at særlige grupper eller undergrupper av forsøkspersoner skal 

delta i en klinisk utprøving, skal det ved vurderingen av søknaden om godkjenning av denne kliniske utprøvingen, når det er 

relevant, tas særlig hensyn til sakkunnskap om populasjonen som de berørte forsøkspersoner tilhører. 

5.  I alle søknader om godkjenning av en klinisk utprøving nevnt i artikkel 35 skal det tas særlig hensyn til forholdene som 

den kliniske utprøvingen gjennomføres under. 

Artikkel 11 

Innsending og vurdering av søknader som bare gjelder forhold som omfattes av del I eller del II av vurderingsrapporten 

Dersom en sponsor anmoder om det, skal søknaden om godkjenning av en klinisk utprøving, vurderingen av den og 

konklusjonen bare gjelde de forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten. 

Etter underretning om konklusjonen som angår forholdene som omfattes av del I av vurderingsrapporten, kan sponsoren innen 

to år anmode om en godkjenning som bare gjelder forholdene som omfattes av del II av vurderingsrapporten. I denne søknaden 

skal sponsoren erklære at vedkommende ikke har kjennskap til nye vesentlige vitenskapelige opplysninger som kan endre 

gyldigheten av noen av delene i søknaden med hensyn til de forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten. Søknaden 

skal deretter vurderes i samsvar med artikkel 7, og den berørte medlemsstat skal underrette sin beslutning om den kliniske 

utprøvingen i samsvar med artikkel 8. I de medlemsstater hvor sponsoren i løpet av to år ikke søker om en godkjenning som 

bare gjelder forhold som omfattes av del II av vurderingsrapporten, skal søknaden med hensyn til forhold som omfattes av del I 

av vurderingsrapporten, anses som bortfalt. 

Artikkel 12 

Tilbaketrekking 

Sponsoren kan trekke tilbake søknaden når som helst fram til rapporteringsdatoen. I slike tilfeller kan søknaden bare trekkes 

tilbake i alle berørte medlemsstater. Begrunnelsen for tilbaketrekkingen skal oppgis via EU-portalen. 

Artikkel 13 

Ny søknad 

Dette kapittel berører ikke sponsorens mulighet, etter et avslag om godkjenning eller etter tilbaketrekking av en søknad, til å 

sende inn en søknad om godkjenning på nytt i en annen berørt medlemsstat hvor sponsoren har til hensikt å gjennomføre en 

klinisk utprøving. Denne søknaden skal anses som en ny søknad om godkjenning av en annen klinisk utprøving. 

Artikkel 14 

Senere utvidelse med en ytterligere berørt medlemsstat 

1.  Dersom sponsoren vil utvide en godkjent klinisk utprøving til en annen medlemsstat (heretter kalt «ytterligere berørt 

medlemsstat»), skal sponsoren sende inn en søknad til denne berørte medlemsstat via EU-portalen. 

Søknaden kan sendes inn bare etter datoen for underretning av den opprinnelige beslutningen om godkjenning. 

2.  Den rapporterende medlemsstat for søknaden nevnt i nr. 1 skal være rapporterende medlemsstat for den opprinnelige 

framgangsmåten for godkjenning.  
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3.  Den ytterligere berørte medlemsstat skal senest 52 dager etter datoen for innsending av søknaden nevnt i nr. 1 underrette 

sponsoren via EU-portalen, i form av én enkelt beslutning, om hvorvidt den kliniske utprøvingen godkjennes, om den 

godkjennes på visse vilkår eller om den ikke godkjennes. 

En godkjenning av en klinisk utprøving på visse vilkår er begrenset til vilkår som på grunn av sin karakter ikke kan oppfylles på 

tidspunktet for godkjenningen. 

4.  Dersom konklusjonen til den rapporterende medlemsstat med hensyn til del I av vurderingsrapporten er at den kliniske 

utprøvingen kan godtas eller kan godtas på visse vilkår, skal denne konklusjon anses som konklusjonen til den ytterligere 

berørte medlemsstaten. 

Uten at det berører første ledd, kan en ytterligere berørt medlemsstat erklære seg uenig i konklusjonen til den rapporterende 

medlemsstat med hensyn til del I av vurderingsrapporten bare av følgende grunner: 

a)  dersom den anser at deltakelse i den kliniske utprøvingen vil kunne føre til at en forsøksperson får dårligere behandling enn 

i normal klinisk praksis i den berørte medlemsstat, 

b)  ved overtredelse av den nasjonale lovgivning nevnt i artikkel 90, 

c)  betraktninger rundt forsøkspersonens sikkerhet og dataenes pålitelighet og robusthet framlagt i henhold til nr. 5 eller 6. 

Dersom en ytterligere berørt medlemsstat erklærer seg uenig i konklusjonen på grunnlag av annet ledd, skal den via  

EU-portalen underrette Kommisjonen, alle medlemsstater og sponsoren om sine innvendinger, sammen med en detaljert 

begrunnelse. 

5.  Mellom datoen for innsending av søknaden nevnt i nr. 1 og fem dager før utløpet av tidsrommet nevnt i nr. 3 kan den 

ytterligere berørte medlemsstaten via EU-portalen underrette den rapporterende medlemsstat og de andre berørte medlemsstater 

om alle eventuelle synspunkter som er relevante for søknaden. 

6.  Mellom datoen for innsending av søknaden nevnt i nr. 1 og utløpet av tidsrommet nevnt i nr. 3 kan bare den rapporterende 

medlemsstat anmode om tilleggsopplysninger fra sponsoren med hensyn til de forhold som omfattes av del I av vurderings-

rapporten, idet det tas hensyn til synspunktene nevnt i nr. 5. 

Med henblikk på å innhente og revidere tilleggsopplysningene fra sponsoren i samsvar med tredje og fjerde ledd, kan den 

rapporterende medlemsstat forlenge tidsrommet nevnt i nr. 3 første ledd med høyst 31 dager. 

Sponsoren skal sende inn tilleggsopplysningene det anmodes om i løpet av tidsrommet fastsatt av den rapporterende 

medlemsstat, som ikke må overskride 12 dager fra anmodningen ble mottatt. 

Når tilleggsopplysningene er mottatt, skal den ytterligere berørte medlemsstaten i fellesskap med alle andre berørte medlems-

stater revidere alle eventuelle tilleggsopplysninger fra sponsoren sammen med den opprinnelige søknaden og utveksle 

eventuelle synspunkter som er relevante for søknaden. Den samordnede revideringen skal utføres senest 12 dager etter at 

tilleggsopplysningene ble mottatt, og ytterligere konsolidering må skje senest sju dager etter at den samordnede revideringen er 

avsluttet. Den rapporterende medlemsstat skal ta behørig hensyn til synspunktene til de berørte medlemsstatene og registrere 

hvordan den har behandlet alle synspunktene. 

Dersom sponsoren ikke kommer med tilleggsopplysninger innenfor tidsrommet fastsatt av den rapporterende medlemsstat i 

samsvar med tredje ledd, skal søknaden anses som bortfalt i den ytterligere berørte medlemsstaten. 

Anmodningen om tilleggsopplysninger og tilleggsopplysningene skal sendes inn via EU-portalen. 

7.  Den ytterligere berørte medlemsstat skal for sitt territorium vurdere de forhold som omfattes av del II av vurderings-

rapporten, innenfor tidsrommet nevnt i nr. 3 og via EU-portalen sende inn del II av vurderingsrapporten, herunder 

konklusjonen, til sponsoren. Innenfor dette tidsrommet kan den av berettigede grunner anmode sponsoren om tilleggs-

opplysninger om forhold som omfattes av del II av vurderingsrapporten med hensyn til sitt territorium.  
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8.  Med henblikk på å innhente og revidere tilleggsopplysningene nevnt i nr. 7 fra sponsoren i samsvar med annet og tredje 

ledd, kan den ytterligere berørte medlemsstat forlenge tidsrommet nevnt i nr. 7 med høyst 31 dager. 

Sponsoren skal sende inn tilleggsopplysningene det anmodes om i løpet av tidsrommet fastsatt av den ytterligere berørte 

medlemsstat, som ikke må overskride 12 dager fra anmodningen ble mottatt. 

Når den berørte medlemsstat mottar tilleggsopplysningene, skal den sluttføre sin vurdering i løpet av høyst 19 dager. 

Dersom sponsoren ikke kommer med tilleggsopplysninger innenfor tidsrommet fastsatt av den ytterligere berørte medlemsstat i 

samsvar med annet ledd, skal søknaden anses som bortfalt i den ytterligere berørte medlemsstaten. 

Anmodningen om tilleggsopplysninger og tilleggsopplysningene skal sendes inn via EU-portalen. 

9.  Dersom gjennomføringen av den kliniske utprøvingen med hensyn til de forhold som omfattes av del I av vurderings-

rapporten kan godtas eller godtas på visse vilkår, skal den ytterligere berørte medlemsstat i sin beslutning inkludere sin 

konklusjon om del II av vurderingsrapporten. 

10.  Den ytterligere berørte medlemsstat skal avslå å godkjenne den kliniske utprøvingen dersom den er uenig i konklusjonen 

til den rapporterende medlemsstat med hensyn til del I av vurderingsrapporten av noen av de grunner som er nevnt i nr. 4, eller 

dersom den av behørig berettigede grunner mener at forholdene som omfattes av del II av vurderingsrapporten ikke er oppfylt, 

eller dersom en etikkomité har avgitt en negativ uttalelse som i henhold til lovgivningen i den ytterligere berørte medlemsstat 

gjelder for hele den ytterligere medlemsstaten. I forbindelse med et slikt avslag skal nevnte ytterligere berørte medlemsstat 

sørge for klageadgang. 

11.  Dersom den ytterligere berørte medlemsstat ikke har underrettet sponsoren om sin beslutning i løpet av tidsrommet nevnt i 

nr. 3, eller dersom tidsrommet er blitt forlenget i samsvar med nr. 6 eller 8 og den ytterligere berørte medlemsstat ikke har 

underrettet sponsoren om sin beslutning i løpet av det forlengede tidsrommet, skal konklusjonen om del I av vurderings-

rapporten anses som den ytterligere berørte medlemsstatens beslutning om søknaden om godkjenning av den kliniske 

utprøvingen. 

12.  En sponsor skal ikke sende inn en søknad i samsvar med denne artikkel dersom det fremdeles pågår en framgangsmåte 

fastsatt i kapittel III i forbindelse med den kliniske utprøvingen. 

KAPITTEL III 

FRAMGANGSMÅTE FOR GODKJENNING AV EN VESENTLIG ENDRING AV EN KLINISK UTPRØVING 

Artikkel 15 

Alminnelige prinsipper 

En vesentlig endring, herunder tilføyelse av et utprøvingssted eller bytte av hovedutprøver på utprøvingsstedet, kan 

gjennomføres bare dersom den er blitt godkjent etter framgangsmåten fastsatt i dette kapittel. 

Artikkel 16 

Innsending av søknad 

For å oppnå godkjenning må sponsoren sende inn en søknad til den berørte medlemsstat via EU-portalen. 

Artikkel 17 

Validering av en søknad om godkjenning av en vesentlig endring av et forhold som omfattes av del I av 

vurderingsrapporten 

1.  Rapporterende medlemsstat for søknaden om en vesentlig endring skal være den rapporterende medlemsstat for den 

opprinnelige framgangsmåten for godkjenning.  
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De berørte medlemsstater kan underrette den rapporterende medlemsstat om alle eventuelle synspunkter som er relevante for 

valideringen av søknaden om en vesentlig endring, innen fem dager etter at søknaden er innsendt. 

2.  Senest seks dager etter at søknaden er innsendt, skal den rapporterende medlemsstat validere søknaden idet den tar hensyn 

til de synspunkter som de øvrige berørte medlemsstater har gitt uttrykk for, og via EU-portalen underrette sponsoren om 

hvorvidt 

a)  den vesentlige endringen gjelder et forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten, og 

b)  søknaden er fullstendig i samsvar med vedlegg II. 

3.  Dersom den rapporterende medlemsstat ikke har underrettet sponsoren i løpet av tidsrommet nevnt i nr. 2, skal den 

vesentlige endringen nevnt i søknaden anses for å gjelde et forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten, og søknaden 

skal anses som fullstendig. 

4.  Når den rapporterende medlemsstat, idet den tar hensyn til synspunktene fra andre berørte medlemsstater, anser at 

søknaden ikke gjelder et forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten eller at søknaden ikke er fullstendig, skal den 

underrette sponsoren om dette via EU-portalen og i tillegg fastsette for sponsoren en frist på høyst ti dager, slik at denne kan 

komme med merknader til søknaden eller gjøre søknaden fullstendig via EU-portalen. 

Den rapporterende medlemsstat skal innen fem dager etter at den mottar merknader eller en fullstendig søknad, underrette 

sponsoren om hvorvidt søknaden oppfyller kravene fastsatt i nr. 2 bokstav a) og b). 

Dersom den rapporterende medlemsstat ikke har underrettet sponsoren i løpet av tidsrommet nevnt i annet ledd, skal den 

vesentlige endringen nevnt i søknaden anses for å gjelde et forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten, og søknaden 

skal anses som fullstendig. 

Dersom sponsoren ikke har kommet med merknader eller gjort søknaden fullstendig innenfor tidsrommet nevnt i første ledd, 

skal søknaden anses som bortfalt i alle berørte medlemsstater. 

5.  Med henblikk på artikkel 18, 19 og 22 skal søknadens valideringsdato være datoen for underretning av sponsoren i 

samsvar med nr. 2 eller 4. Dersom sponsoren ikke underrettes, er valideringsdatoen siste dag i de respektive tidsrom nevnt i 

nr. 2 og 4. 

Artikkel 18 

Vurdering av en vesentlig endring av et forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten 

1.  Den rapporterende medlemsstat skal vurdere søknaden når det gjelder forhold som omfattes av del I av vurderings-

rapporten, herunder om den kliniske utprøvingen fortsatt vil være en lavintervensjonsutprøving etter den vesentlige endringen, 

og utarbeide en vurderingsrapport. 

2.  Vurderingsrapporten skal inneholde en av følgende konklusjoner om de forhold som er nevnt i del I av vurderings-

rapporten: 

a)  den vesentlige endringen kan godtas med hensyn til de krav som er fastsatt i denne forordning, 

b)  den vesentlige endringen kan godtas med hensyn til de krav som er fastsatt i denne forordning, men er underlagt særlige 

vilkår som skal angis uttrykkelig i konklusjonen, eller 

c)  den vesentlige endringen kan ikke godtas med hensyn til de krav som er fastsatt i denne forordning. 

3.  Den rapporterende medlemsstat skal via EU-portalen sende inn den endelige versjonen av vurderingsrapporten, herunder 

konklusjonen, til sponsoren og de andre berørte medlemsstater senest 38 dager etter valideringsdatoen. 

Med henblikk på denne artikkel og artikkel 19 og 23 skal datoen når den rapporterende medlemsstat sender inn den endelige 

versjonen av vurderingsrapporten til sponsoren og de andre berørte medlemsstatene, anses som rapporteringsdatoen.  
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4.  For kliniske utprøvinger som omfatter mer enn én medlemsstat, skal vurderingen av en vesentlig endring bestå av tre 

faser: 

a)  en innledende vurdering utført av den rapporterende medlemsstat senest 19 dager etter valideringsdatoen, 

b)  en samordnet revidering der alle berørte medlemsstater deltar, utført senest 12 dager etter at den innledende vurderingen er 

avsluttet, og 

c)  en konsolidering utført av den rapporterende medlemsstat senest sju dager etter at den samordnede revideringen er avsluttet. 

Under den innledende vurderingen skal den rapporterende medlemsstat utarbeide et utkast til vurderingsrapport og videresende 

det til alle berørte medlemsstater. 

Under den samordnede revideringen skal alle berørte medlemsstater i fellesskap vurdere søknaden på grunnlag av utkastet til 

vurderingsrapport og dele eventuelle synspunkter som angår søknaden. 

Under konsolideringen skal den rapporterende medlemsstat ta behørig hensyn til synspunktene til de andre berørte medlems-

statene når den sluttfører vurderingsrapporten og registrere hvordan den behandlet alle synspunktene. Den rapporterende 

medlemsstat skal sende inn den endelige versjonen av vurderingsrapporten til sponsoren og alle andre berørte medlemsstater før 

rapporteringsdatoen. 

5.  Den rapporterende medlemsstat kan forlenge tidsrommet nevnt i nr. 3 med ytterligere 50 dager for kliniske utprøvinger 

som omfatter et utprøvingspreparat for avansert terapi eller et legemiddel som definert i nr. 1 i vedlegget til forordning (EF) 

nr. 726/2004, for å holde samråd med sakkyndige. I slike tilfeller får tidsrommene nevnt i nr. 4 og 6 i denne artikkel tilsvarende 

anvendelse. 

6.  Mellom valideringsdatoen og rapporteringsdatoen kan bare den rapporterende medlemsstat anmode om tilleggs-

opplysninger fra sponsoren, idet det tas hensyn til synspunktene nevnt i nr. 4. 

Med henblikk på å innhente og revidere tilleggsopplysningene fra sponsoren i samsvar med tredje og fjerde ledd, kan den 

rapporterende medlemsstat forlenge tidsrommet nevnt i nr. 3 første ledd med høyst 31 dager. 

Sponsoren skal sende inn tilleggsopplysningene det anmodes om i løpet av tidsrommet fastsatt av den rapporterende 

medlemsstat, som ikke må overskride 12 dager fra anmodningen ble mottatt. 

Når tilleggsopplysningene er mottatt, skal de berørte medlemsstater i fellesskap revidere alle eventuelle tilleggsopplysninger fra 

sponsoren sammen med den opprinnelige søknaden og utveksle eventuelle synspunkter som er relevante for søknaden. Den 

samordnede revideringen skal utføres senest 12 dager etter at tilleggsopplysningene ble mottatt, og ytterligere konsolidering må 

skje senest sju dager etter at den samordnede revideringen er avsluttet. I forbindelse med sluttføringen av vurderingsrapporten 

skal den rapporterende medlemsstat ta behørig hensyn til synspunktene til de andre berørte medlemsstatene og registrere 

hvordan den har behandlet alle synspunktene. 

Dersom sponsoren ikke kommer med tilleggsopplysninger innenfor tidsrommet fastsatt av den rapporterende medlemsstat i 

samsvar med tredje ledd, skal søknaden anses som bortfalt i alle berørte medlemsstater. 

Anmodningen om tilleggsopplysninger og tilleggsopplysningene skal sendes inn via EU-portalen. 

Artikkel 19 

Beslutning om en vesentlig endring av et forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten 

1.  Hver berørte medlemsstat skal underrette sponsoren via EU-portalen om hvorvidt den vesentlige endringen godkjennes, 

om den godkjennes på visse vilkår eller om den ikke godkjennes. 

Underretningen skal skje i form av én enkelt beslutning senest fem dager etter rapporteringsdatoen.  



Nr. 57/1138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

En godkjenning av en vesentlig endring på visse vilkår er begrenset til vilkår som på grunn av sin karakter ikke kan oppfylles 

på tidspunktet for godkjenningen. 

2.  Dersom konklusjonen til den rapporterende medlemsstat er at den vesentlige endringen kan godtas eller kan godtas på 

visse vilkår, skal denne konklusjon anses som konklusjonen til den berørte medlemsstat. 

Uten at det berører første ledd, kan en berørt medlemsstat erklære seg uenig i konklusjonen til den rapporterende medlemsstat 

bare av følgende grunner: 

a)  dersom den anser at deltakelse i den kliniske utprøvingen vil kunne føre til at en forsøksperson får dårligere behandling enn 

i normal klinisk praksis i den berørte medlemsstat, 

b)  ved overtredelse av den nasjonale lovgivning nevnt i artikkel 90, 

c)  betraktninger rundt forsøkspersonens sikkerhet og dataenes pålitelighet og robusthet framlagt i henhold til artikkel 18 nr. 4 

eller 6. 

Dersom den berørte medlemsstat erklærer seg uenig i konklusjonen på grunnlag av annet ledd, skal den via EU-portalen 

underrette Kommisjonen, alle medlemsstater og sponsoren om sine innvendinger, sammen med en detaljert begrunnelse. 

En berørt medlemsstat skal avslå å godkjenne en vesentlig endring dersom den er uenig i konklusjonen til den rapporterende 

medlemsstat med hensyn til del I av vurderingsrapporten av noen av de grunner som er nevnt i annet ledd, eller dersom en 

etikkomité har avgitt en negativ uttalelse som i henhold til lovgivningen i den berørte medlemsstat gjelder for hele medlems-

staten. I forbindelse med et slikt avslag skal nevnte medlemsstat sørge for klageadgang. 

3.  Dersom konklusjonen til den rapporterende medlemsstat med hensyn til den vesentlige endringen av forhold som omfattes 

av del I av vurderingsrapporten, er at den vesentlige endringen ikke kan godtas, skal denne konklusjon anses som konklusjonen 

til alle berørte medlemsstater. 

4.  Dersom den berørte medlemsstat ikke har underrettet sponsoren om sin beslutning i løpet av tidsrommet nevnt i nr. 1, skal 

konklusjonen om vurderingsrapporten anses som den berørte medlemsstatens beslutning om søknaden om godkjenning av den 

vesentlige endringen. 

Artikkel 20 

Validering, vurdering og beslutning med hensyn til en vesentlig endring av et forhold som omfattes av del II av 

vurderingsrapporten 

1.  Senest seks dager etter at søknaden er innsendt, skal den berørte medlemsstat via EU-portalen underrette sponsoren om 

følgende: 

a)  hvorvidt den vesentlige endringen gjelder et forhold som omfattes av del II av vurderingsrapporten, og 

b)  hvorvidt søknaden er fullstendig i samsvar med vedlegg II. 

2.  Dersom den berørte medlemsstat ikke har underrettet sponsoren i løpet av tidsrommet nevnt i nr. 1, skal den vesentlige 

endringen nevnt i søknaden anses for å gjelde et forhold som omfattes av del II av vurderingsrapporten, og søknaden skal anses 

som fullstendig. 

3.  Når den berørte medlemsstat anser at søknaden ikke gjelder et forhold som omfattes av del II av vurderingsrapporten eller 

at søknaden ikke er fullstendig, skal den underrette sponsoren om dette via EU-portalen og i tillegg fastsette for sponsoren en 

frist på høyst ti dager, slik at denne kan komme med merknader til søknaden eller gjøre søknaden fullstendig via EU-portalen. 

Den rapporterende medlemsstat skal innen fem dager etter at den mottar merknader eller en fullstendig søknad, underrette 

sponsoren om hvorvidt søknaden oppfyller kravene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b).  
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Dersom den berørte medlemsstat ikke har underrettet sponsoren i løpet av tidsrommet nevnt i annet ledd, skal den vesentlige 

endringen anses for å gjelde et forhold som omfattes av del II av vurderingsrapporten, og søknaden skal anses som fullstendig. 

Dersom sponsoren ikke har kommet med merknader eller gjort søknaden fullstendig innenfor tidsrommet nevnt i første ledd, 

skal søknaden anses som bortfalt i den berørte medlemsstat. 

4.  Med henblikk på denne artikkel skal søknadens valideringsdato være datoen for underretning av sponsoren i samsvar med 

nr. 1 eller 3. Dersom sponsoren ikke underrettes, er valideringsdatoen siste dag i de respektive tidsrom nevnt i nr. 1 og 3. 

5.  Den berørte medlemsstat skal vurdere søknaden og via EU-portalen framlegge for sponsoren del II av vurderings-

rapporten, herunder konklusjonen, samt beslutningen om hvorvidt den vesentlige endringen godkjennes, om den godkjennes på 

visse vilkår eller om den ikke godkjennes. 

Underretningen skal skje i form av én enkelt beslutning senest 38 dager etter valideringsdatoen. 

En godkjenning av en vesentlig endring på visse vilkår er begrenset til vilkår som på grunn av sin karakter ikke kan oppfylles 

på tidspunktet for godkjenningen. 

6.  Innenfor tidsrommet nevnt i nr. 5 annet ledd kan den berørte medlemsstat av berettigede grunner anmode sponsoren om 

tilleggsopplysninger om den vesentlige endringen med hensyn til sitt territorium. 

Med henblikk på å innhente og revidere tilleggsopplysningene fra sponsoren kan den berørte medlemsstat forlenge tidsrommet 

nevnt i nr. 5 annet ledd med høyst 31 dager. 

Sponsoren skal sende inn tilleggsopplysningene det anmodes om i løpet av tidsrommet fastsatt av den berørte medlemsstat, som 

ikke må overskride 12 dager fra anmodningen ble mottatt. 

Når den berørte medlemsstat mottar tilleggsopplysningene, skal den sluttføre sin vurdering i løpet av høyst 19 dager. 

Dersom sponsoren ikke kommer med tilleggsopplysninger innenfor tidsrommet fastsatt av den berørte medlemsstat i samsvar 

med tredje ledd, skal søknaden anses som bortfalt i denne berørte medlemsstat. 

Anmodningen om tilleggsopplysninger og tilleggsopplysningene skal sendes inn via EU-portalen. 

7.  En berørt medlemsstat skal avslå å godkjenne en vesentlig endring dersom den av behørig berettigede grunner mener at 

forholdene som omfattes av del II av vurderingsrapporten ikke er oppfylt, eller dersom en etikkomité har avgitt en negativ 

uttalelse som i henhold til lovgivningen i den berørte medlemsstat gjelder for hele medlemsstaten. I forbindelse med et slikt 

avslag skal nevnte medlemsstat sørge for klageadgang. 

8.  Dersom den berørte medlemsstat ikke har underrettet sponsoren om sin beslutning i løpet av tidsrommene fastsatt i nr. 5 

og 6, skal den vesentlige endringen anses som godkjent i den medlemsstaten. 

Artikkel 21 

Vesentlig endring av forhold som omfattes av del I og II av vurderingsrapporten 

1.  Dersom en vesentlig endring gjelder forhold som omfattes av del I og II av vurderingsrapporten, skal søknaden om 

godkjenning av den vesentlige endringen valideres i samsvar med artikkel 17. 

2.  Forholdene som omfattes av del I av vurderingsrapporten, skal vurderes i samsvar med artikkel 18, og forholdene som 

omfattes av del II av vurderingsrapporten, skal vurderes i samsvar med artikkel 22.  
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Artikkel 22 

Vurdering av en vesentlig endring av forhold som omfattes av del I og II av vurderingsrapporten – vurdering av de 

forhold som omfattes av del II av vurderingsrapporten 

1.  Hver berørte medlemsstat skal, med hensyn til sitt eget territorium, vurdere de forhold ved den vesentlige endringen som 

omfattes av del II av vurderingsrapporten, og via EU-portalen sende inn denne rapporten, herunder konklusjonen, til sponsoren 

senest 38 dager etter valideringsdatoen. 

2.  Innenfor tidsrommet nevnt i nr. 1 kan den berørte medlemsstat av berettigede grunner anmode sponsoren om tilleggs-

opplysninger om denne vesentlige endringen med hensyn til sitt territorium. 

3.  Med henblikk på å innhente og revidere tilleggsopplysningene nevnt i nr. 2 fra sponsoren i samsvar med tredje og fjerde 

ledd, kan den berørte medlemsstat forlenge tidsrommet nevnt i nr. 1 med høyst 31 dager. 

Sponsoren skal sende inn tilleggsopplysningene det anmodes om i løpet av tidsrommet fastsatt av den berørte medlemsstat, som 

ikke må overskride 12 dager fra anmodningen ble mottatt. 

Når den berørte medlemsstat mottar tilleggsopplysningene, skal den sluttføre sin vurdering i løpet av høyst 19 dager. 

Dersom sponsoren ikke kommer med de forespurte tilleggsopplysninger innenfor tidsrommet fastsatt av den berørte medlems-

stat i samsvar med annet ledd, skal søknaden anses som bortfalt i denne berørte medlemsstat. 

Anmodningen om tilleggsopplysninger og tilleggsopplysningene skal sendes inn via EU-portalen. 

Artikkel 23 

Beslutning om den vesentlige endringen av forhold som omfattes av del I og II av vurderingsrapporten 

1.  Hver berørte medlemsstat skal underrette sponsoren via EU-portalen om hvorvidt den vesentlige endringen godkjennes, 

om den godkjennes på visse vilkår eller om den ikke godkjennes. 

Underretningen skal skje i form av én enkelt beslutning senest fem dager etter rapporteringsdatoen eller etter den siste dagen i 

vurderingen nevnt i artikkel 22, avhengig av hvilket tidspunkt som kommer sist. 

En godkjenning av en vesentlig endring på visse vilkår er begrenset til vilkår som på grunn av sin karakter ikke kan oppfylles 

på tidspunktet for godkjenningen. 

2.  Dersom konklusjonen til den rapporterende medlemsstat er at den vesentlige endringen av forhold som omfattes av del I 

av vurderingsrapporten, kan godtas eller kan godtas på visse vilkår, skal denne konklusjon anses som konklusjonen til den 

berørte medlemsstat. 

Uten at det berører første ledd, kan en berørt medlemsstat erklære seg uenig i konklusjonen til den rapporterende medlemsstat 

bare av følgende grunner: 

a)  dersom den anser at deltakelse i den kliniske utprøvingen vil kunne føre til at en forsøksperson får dårligere behandling enn 

i normal klinisk praksis i den berørte medlemsstat, 

b)  ved overtredelse av den nasjonale lovgivning nevnt i artikkel 90, 

c)  betraktninger rundt forsøkspersonens sikkerhet og dataenes pålitelighet og robusthet framlagt i henhold til artikkel 18 nr. 4 

eller 6. 

Dersom den berørte medlemsstat på grunnlag av annet ledd erklærer seg uenig i konklusjonen om den vesentlige endringen av 

forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten, skal den via EU-portalen underrette Kommisjonen, alle medlemsstater og 

sponsoren om sine innvendinger, sammen med en detaljert begrunnelse.  
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3.  Dersom den vesentlige endringen med hensyn til de forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten, kan godtas 

eller godtas på visse vilkår, skal den berørte medlemsstat i sin beslutning inkludere sin konklusjon om den vesentlige endringen 

av forhold som omfattes av del II av vurderingsrapporten. 

4.  En berørt medlemsstat skal avslå å godkjenne en vesentlig endring dersom den er uenig i konklusjonen til den 

rapporterende medlemsstat med hensyn til den vesentlige endringen av forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten av 

noen av de grunner som er nevnt i nr. 2 annet ledd, eller dersom den av behørig berettigede grunner mener at forholdene som 

omfattes av del II av vurderingsrapporten ikke er oppfylt, eller dersom en etikkomité har avgitt en negativ uttalelse som i 

henhold til lovgivningen i den berørte medlemsstat gjelder for hele medlemsstaten. I forbindelse med et slikt avslag skal nevnte 

berørte medlemsstat sørge for klageadgang. 

5.  Dersom konklusjonen til den rapporterende medlemsstat med hensyn til den vesentlige endringen av forhold som omfattes 

av del I av vurderingsrapporten, er at den vesentlige endringen ikke kan godtas, skal denne konklusjon anses som konklusjonen 

til den berørte medlemsstat. 

6.  Dersom den berørte medlemsstat ikke har underrettet sponsoren om sin beslutning i løpet av tidsrommene nevnt i nr. 1, 

skal konklusjonen om den vesentlige endringen av forhold som omfattes av del I av vurderingsrapporten, anses som den berørte 

medlemsstatens beslutning om søknaden om godkjenning av den vesentlige endringen. 

Artikkel 24 

Personer som vurderer søknaden om en vesentlig endring 

Artikkel 9 får anvendelse på vurderinger i henhold til dette kapittel. 

KAPITTEL IV 

SØKNADSDOKUMENTER 

Artikkel 25 

Opplysninger i søknadsdokumentene 

1.  En søknad om godkjenning av en klinisk utprøving skal omfatte all påkrevd dokumentasjon og alle opplysninger som er 

nødvendige for valideringen og vurderingen i henhold til kapittel II, og som gjelder følgende: 

a)  gjennomføringen av den kliniske utprøvingen, herunder vitenskapelig sammenheng og tiltak som er iverksatt, 

b)  sponsoren, utprøveren, mulige forsøkspersoner, forsøkspersoner og utprøvingssteder, 

c)  utprøvingspreparatet og, ved behov, tilleggslegemidlene, særlig deres egenskaper, merking, framstilling og kontroll, 

d)  tiltak for å verne forsøkspersonene, 

e)  begrunnelsen for hvorfor den kliniske utprøvingen er en klinisk lavintervensjonsutprøving, dersom sponsoren hevder dette. 

Listen over nødvendig dokumentasjon er oppført i vedlegg I. 

2.  En søknad om godkjenning av en vesentlig endring skal omfatte all påkrevd dokumentasjon og alle opplysninger som er 

nødvendige for valideringen og vurderingen i henhold til kapittel III: 

a)  en henvisning til den kliniske utprøving eller de kliniske utprøvinger som vil bli berørt av den vesentlige endringen, med 

angivelse av EU-utprøvingsnummeret nevnt i artikkel 81 nr. 1 tredje ledd (heretter kalt «EU-utprøvingsnummer»), 

b)  en tydelig beskrivelse av den vesentlige endringen, særlig endringens art og årsakene til den,  
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c)  en presentasjon av data og tilleggsopplysninger som underbygger den vesentlige endringen, ved behov, 

d)  en tydelig beskrivelse av konsekvensene av den vesentlige endringen for forsøkspersonenes rettigheter og sikkerhet samt 

for påliteligheten og robustheten til de data som framkommer i den kliniske utprøvingen. 

Listen over nødvendig dokumentasjon er oppført i vedlegg II. 

3.  Ikke-kliniske opplysninger som oppgis i en søknad, skal bygge på data fra studier som er i samsvar med unionsretten med 

hensyn til prinsippene for god laboratoriepraksis, og som var gjeldende ved tidspunktet for gjennomføringen av studiene. 

4.  Når en søknad viser til data som er framkommet i en klinisk utprøving, skal nevnte utprøving være gjennomført i samsvar 

med denne forordning eller, dersom den er gjennomført før datoen nevnt i artikkel 99 annet ledd, i samsvar med direktiv 

2001/20/EF. 

5.  Dersom den kliniske utprøvingen nevnt i nr. 4 er blitt gjennomført utenfor Unionen, skal den være gjennomført i samsvar 

med prinsipper som tilsvarer dem som er fastsatt i denne forordning med hensyn til forsøkspersonenes rettigheter og sikkerhet 

samt påliteligheten og robustheten til data som framkommer i den kliniske utprøvingen. 

6.  Data fra en klinisk utprøving som er igangsatt på eller etter datoen nevnt i artikkel 99 annet ledd, skal bare oppgis i en 

søknad dersom den kliniske utprøvingen før igangsettingen ble registrert i et offentlig register som er et primærregister eller 

partnerregister i eller som leverer data til WHO ICTRP. 

Data fra en klinisk utprøving som er igangsatt før datoen nevnt i artikkel 99 annet ledd, skal bare oppgis i en søknad dersom den 

kliniske utprøvingen er registrert i et offentlig register som er et primærregister eller partnerregister i eller som leverer data til 

WHO ICTRP, eller dersom resultatene av den aktuelle kliniske utprøvingen er offentliggjort i et uavhengig, fagfellevurdert 

vitenskapelig tidsskrift. 

7.  Data som oppgis i en søknad og som ikke oppfyller kravene i nr. 3–6, skal ikke tas i betraktning når en søknad om 

godkjenning av en klinisk utprøving eller en vesentlig endring skal vurderes. 

Artikkel 26 

Språkkrav 

Språket i søknaden, eller i deler av den, skal fastsettes av den berørte medlemsstat. 

Ved anvendelsen av første ledd skal medlemsstatene overveie å godta at dokumentasjon som ikke retter seg mot forsøks-

personen, utarbeides på et språk som allment forstås på det medisinske område. 

Artikkel 27 

Ajourføring gjennom delegerte rettsakter 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 85 med hensyn til endring av vedlegg I 

og II for å tilpasse dem til den vitenskapelige utvikling eller for å ta hensyn til den internasjonale utvikling i regelverk som 

Unionen eller medlemsstatene er involvert i, på området kliniske utprøvinger. 

KAPITTEL V 

VERN AV FORSØKSPERSONER OG INFORMERT SAMTYKKE 

Artikkel 28 

Alminnelige regler 

1.  En klinisk utprøving kan gjennomføres bare dersom samtlige av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  Den forventede nytten for forsøkspersonene eller folkehelsen berettiger de forutsigbare risikoer og ulemper, og over-

holdelsen av dette vilkår overvåkes kontinuerlig. 

b)  Forsøkspersonene eller, dersom en forsøksperson er ute av stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig utpekte 

representant, er blitt informert i samsvar med artikkel 29 nr. 2–6.  
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c)  Forsøkspersonene eller, dersom en forsøksperson er ute av stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig utpekte 

representant, har gitt informert samtykke i samsvar med artikkel 29 nr. 1, 7 og 8. 

d)  Forsøkspersonenes rett til fysisk og mental integritet, privatliv og vern av personopplysninger i samsvar med direktiv 

95/46/EF, er ivaretatt. 

e)  Den kliniske utprøvingen er utformet for å medføre minst mulig smerte, ubehag, redsel og andre forutsigbare risikoer for 

forsøkspersonene, og både risikonivået og belastningsgraden er særlig definert i protokollen og overvåkes kontinuerlig. 

f)  En behørig kvalifisert lege eller, dersom det er relevant, en behørig kvalifisert tannlege, er ansvarlig for den medisinske 

behandlingen av forsøkspersonene. 

g)  Forsøkspersonen eller, dersom en forsøksperson er ute av stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig utpekte 

representant, har fått kontaktopplysningene til en enhet hvor det kan innhentes ytterligere informasjon ved behov. 

h)  Forsøkspersonene er ikke blitt utsatt for noen utilbørlig påvirkning, herunder av økonomisk art, for å delta i den kliniske 

utprøvingen. 

2.  Uten at det berører direktiv 95/46/EF, kan sponsoren på tidspunktet for avgivelse av det informerte samtykket om å delta i 

den kliniske utprøvingen, anmode forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen er ute av stand til å gi informert samtykke, 

vedkommendes lovlig utpekte representant, om samtykke til å bruke hans eller hennes data utenfor utprøvingsprotokollen 

utelukkende for vitenskapelige formål. Forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant kan når som helst 

trekke tilbake dette samtykket. 

Den vitenskapelige forskning som gjør bruk av dataene utenfor protokollen for den kliniske utprøvingen, skal foregå i samsvar 

med gjeldende personvernlovgivning. 

3.  Forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen er ute av stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig utpekte 

representant, kan når som helst uten negative konsekvenser og uten å måtte gi en begrunnelse, trekke seg fra den kliniske 

utprøvingen ved å trekke tilbake sitt informerte samtykke. Uten at det berører direktiv 95/46/EF, skal tilbaketrekking av det 

informerte samtykket ikke påvirke virksomhet som allerede er gjennomført eller bruken av de data som er innhentet på 

grunnlag av det informerte samtykket, før det ble trukket tilbake. 

Artikkel 29 

Informert samtykke 

1.  Et informert samtykke skal være skriftlig, datert og underskrevet av personen som gjennomfører intervjuet nevnt i nr. 2 

bokstav c) og av forsøksperson eller, dersom forsøkspersonen er ute av stand til å gi informert samtykke, vedkommendes lovlig 

utpekte representant, etter å ha blitt behørig informert i samsvar med nr. 2. Dersom forsøkspersonen ikke kan skrive, kan 

samtykket gis og registreres på en annen egnet måte i nærvær av minst ett upartisk vitne. I slike tilfeller skal vitnet underskrive 

og datere dokumentet om informert samtykke. Forsøkspersonen eller, dersom en forsøksperson er ute av stand til å gi informert 

samtykke, vedkommendes lovlig utpekte representant, skal få en kopi av dokumentet (eller registreringen) med det informerte 

samtykket. Det informerte samtykket skal dokumenteres. Forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant skal 

gis tilstrekkelig tid til å overveie sin beslutning om å delta i den kliniske utprøvingen. 

2.  Informasjon som gis til forsøkspersonen eller, dersom forsøkspersonen er ute av stand til å gi informert samtykke, til 

vedkommendes lovlig utpekte representant, med henblikk på å få vedkommendes samtykke skal 

a)  gjøre det mulig for forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant å forstå 

i)  den kliniske utprøvingens art, mål, nytte, konsekvenser, risikoer og ulemper, 

ii)  forsøkspersonens rettigheter og garantier med hensyn til vernet av ham eller henne, særlig retten til når som helst å 

trekke seg fra den kliniske utprøvingen uten at dette får negative konsekvenser og uten at det er nødvendig å gi en 

begrunnelse, 

iii)  omstendighetene rundt gjennomføringen av den kliniske utprøvingen, herunder hvor lenge forsøkspersonen forventes å 

delta i den kliniske utprøvingen, og 

iv)  mulige behandlingsalternativer, herunder oppfølgingstiltak dersom forsøkspersonens deltakelse i den kliniske 

utprøvingen blir avbrutt, 

b)  være fullstendig, kortfattet, tydelig, relevant og forståelig for en lekperson,  
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c)  gis under et forhåndsintervju med et medlem av prøvingsgruppen som er behørig kvalifisert i samsvar med lovgivningen i 

den berørte medlemsstat, 

d)  inneholde informasjon om gjeldende ordning for skadeserstatning nevnt i artikkel 76 nr. 1 og 

e)  inneholde EU-utprøvingsnummeret og informasjon om tilgjengeligheten av resultatene av den kliniske utprøvingen i 

samsvar med nr. 6. 

3.  Informasjonen nevnt i nr. 2 skal utarbeides skriftlig og være tilgjengelig for forsøkspersonen eller, dersom forsøks-

personen er ute av stand til å gi informert samtykke, for vedkommendes lovlig utpekte representant. 

4.  Under intervjuet nevnt i nr. 2 bokstav c) skal det rettes særlig oppmerksomhet mot informasjonsbehovet hos særlige 

pasientpopulasjoner og de enkelte forsøkspersoner, samt mot de metoder som brukes til å formidle informasjonen. 

5.  Under intervjuet nevnt i nr. 2 bokstav c) skal det kontrolleres at forsøkspersonen har forstått informasjonen. 

6.  Forsøkspersonen skal informeres om at sammendraget av resultatene av den kliniske utprøvingen og et sammendrag som 

er forståelig for lekpersoner, vil bli gjort tilgjengelig i EU-databasen nevnt i artikkel 81 (heretter kalt «EU-databasen»), i 

henhold til artikkel 37 nr. 4 uavhengig av resultatet av den kliniske utprøvingen og, i den grad det er mulig, så snart 

sammendragene blir tilgjengelige. 

7.  Denne forordning berører ikke nasjonal lovgivning som krever at dokumentet om informert samtykke inneholder 

underskriften til både den beslutningsudyktige forsøkspersonen og dennes lovlig utpekte representant. 

8.  Denne forordning berører ikke nasjonal lovgivning som krever at en mindreårig som er i stand til å danne seg en mening 

og vurdere de opplysninger han eller hun får, utover den lovlig utpekte representantens informerte samtykke, også skal si seg 

villig til å delta i en klinisk utprøving. 

Artikkel 30 

Informert samtykke ved utprøvinger i klynger 

1.  Når en klinisk utprøving skal gjennomføres utelukkende i én medlemsstat, kan denne medlemsstat, uten at det berører 

artikkel 35 og som unntak fra artikkel 28 nr. 1 bokstav b), c) og g), artikkel 29 nr. 1, artikkel 29 nr. 2 bokstav c), artikkel 29 

nr. 3, 4 og 5, artikkel 31 nr. 1 bokstav a), b) og c) og artikkel 32 nr. 1 bokstav a), b) og c), tillate at utprøveren innhenter 

informert samtykke etter den forenklede framgangsmåten fastsatt i nr. 2 i denne artikkel, forutsatt at samtlige vilkår fastsatt i 

nr. 3 i denne artikkel er oppfylt. 

2.  For kliniske utprøvinger som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 3, skal informert samtykke anses som innhentet dersom 

a)  informasjonen som kreves i henhold til artikkel 29 nr. 2 bokstav a), b), d) og e), i samsvar med det som er fastsatt i 

protokollen, er gitt før forsøkspersonen deltar i den kliniske utprøvingen, og denne informasjonen gjør det særlig klart at 

forsøkspersonen kan avslå å delta i eller når som helst trekke seg fra den kliniske utprøvingen uten at det får negative 

konsekvenser, og 

b)  den mulige forsøkspersonen, etter å ha blitt informert, ikke kommer med innsigelser mot å delta i den kliniske utprøvingen. 

3.  Informert samtykke kan innhentes etter den forenklede framgangsmåten fastsatt i nr. 2 dersom samtlige av følgende vilkår 

er oppfylt: 

a)  Den forenklede framgangsmåten for å innhente informert samtykke er ikke i strid med den nasjonale lovgivning i den 

berørte medlemsstat. 

b)  Den kliniske utprøvingens metode forutsetter at det utpekes grupper av forsøkspersoner, snarere enn enkeltstående 

forsøkspersoner, til å motta ulike utprøvingspreparater i en klinisk utprøving. 

c)  Den kliniske utprøvingen er en lavintervensjonsutprøving og utprøvingspreparatene brukes i samsvar med vilkårene i 

markedsføringstillatelsen.  
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d)  Det finnes ingen andre intervensjoner enn standardbehandlingen av de berørte forsøkspersoner. 

e)  Protokollen begrunner hvorfor det innhentes informert samtykke etter den forenklede framgangsmåten og beskriver 

omfanget av informasjonen til forsøkspersonene samt hvordan informasjonen er formidlet. 

4.  utprøveren skal dokumentere alle avslag og tilbaketrekkinger og sikre at ingen data fra den kliniske utprøvingen samles 

inn fra forsøkspersoner som avslår å delta i eller har trukket seg fra den kliniske utprøvingen. 

Artikkel 31 

Kliniske utprøvinger på beslutningsudyktige forsøkspersoner 

1.  Når det gjelder beslutningsudyktige forsøkspersoner som ikke har gitt eller ikke har avslått å gi et informert samtykke før 

de ble ute av stand til å gi samtykke, kan den kliniske utprøvingen gjennomføres bare dersom samtlige av følgende vilkår, i 

tillegg til vilkårene i artikkel 28, er oppfylt: 

a)  Det er innhentet informert samtykke fra vedkommendes lovlig utpekte representant. 

b)  Den beslutningsudyktige forsøkspersonen har fått informasjonen nevnt i artikkel 29 nr. 2 på en måte som er tilpasset 

vedkommendes evne til å forstå den. 

c)  Utprøveren respekterer et uttrykkelig ønske fra en beslutningsudyktig forsøksperson som er i stand til å danne seg en 

mening og vurdere informasjonen nevnt i artikkel 29 nr. 2, om ikke å delta i eller om å trekke seg fra den kliniske 

utprøvingen på et hvilket som helst tidspunkt. 

d)  Det gis ingen incentiver eller økonomiske fordeler til forsøkspersonene eller deres lovlig utpekte representanter, bortsett fra 

kompensasjon for utgifter og tapt inntekt som er direkte forbundet med deltakelsen i den kliniske utprøvingen. 

e)  Den kliniske utprøvingen er avgjørende for beslutningsudyktige forsøkspersoner, og data med tilsvarende gyldighet kan 

ikke oppnås i kliniske utprøvinger på personer som er i stand til å gi informert samtykke, eller gjennom andre forsknings-

metoder. 

f)  Den kliniske utprøvingen er direkte forbundet med en medisinsk tilstand som forsøkspersonen lider av. 

g)  Det finnes vitenskapelig belegg for å anta at deltakelse i den kliniske utprøvingen vil medføre 

i)  en direkte nytte for den beslutningsudyktige forsøkspersonen som vil oppveie for de risikoer og byrder som er 

forbundet med utprøvingen, eller 

ii)  en viss nytte for populasjonen som den beslutningsudyktige forsøkspersonen representerer, når den kliniske 

utprøvingen er direkte forbundet med en livstruende eller invalidiserende medisinsk tilstand som forsøkspersonen lider 

av, og en slik utprøving medfører bare en minimal risiko og byrde for den beslutningsudyktige forsøkspersonen 

sammenlignet med standardbehandlingen av den tilstand som han eller hun lider av. 

2.  Nr. 1 bokstav g) ii) skal ikke berøre strengere nasjonale regler som forbyr gjennomføring av slike kliniske utprøvinger på 

beslutningsudyktige forsøkspersoner når det ikke finnes vitenskapelig belegg for å anta at deltakelse i den kliniske utprøvingen 

vil gi forsøkspersonen en direkte fordel som oppveier for de risikoer og byrder som er forbundet med utprøvingen. 

3.  Forsøkspersonen skal i størst mulig grad delta i framgangsmåten for informert samtykke. 

Artikkel 32 

Kliniske utprøvinger på mindreårige 

1.  En klinisk utprøving på mindreårige kan gjennomføres bare dersom samtlige av følgende vilkår, i tillegg til vilkårene i 

artikkel 28, er oppfylt: 

a)  Det er innhentet informert samtykke fra vedkommendes lovlig utpekte representant. 

b)  Utprøverne eller medlemmer i prøvingsgruppen som er utdannet til eller har erfaring med å arbeide med barn, har gitt de 

mindreårige informasjonen nevnt i artikkel 29 nr. 2 på en måte som er tilpasset deres alder og mentale modenhet.  
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c)  Utprøveren respekterer et uttrykkelig ønske fra en mindreårig som er i stand til å danne seg en mening og vurdere 

informasjonen nevnt i artikkel 29 nr. 2, om ikke å delta i eller om å trekke seg fra den kliniske utprøvingen på et hvilket 

som helst tidspunkt. 

d)  Det gis ingen incentiver eller økonomiske fordeler til forsøkspersonen eller dennes lovlig utpekte representant, bortsett fra 

kompensasjon for utgifter og tapt inntekt som er direkte forbundet med deltakelsen i den kliniske utprøvingen. 

e)  Den kliniske utprøvingen har som formål å undersøke behandlinger av en medisinsk tilstand som bare forekommer hos 

mindreårige, eller den kliniske utprøvingen er avgjørende for mindreårige for å validere data fra kliniske utprøvinger på 

personer som er i stand til å gi informert samtykke, eller fra andre forskningsmetoder. 

f)  Den kliniske utprøvingen er enten direkte forbundet med en medisinsk tilstand som den berørte mindreårige lider av, eller 

av en slik art at den kan gjennomføres bare på mindreårige. 

g)  Det finnes vitenskapelig belegg for å anta at deltakelse i den kliniske utprøvingen vil medføre 

i)  en direkte nytte for den berørte mindreårige som vil oppveie for de risikoer og byrder som er forbundet med 

utprøvingen, eller 

ii)  en viss nytte for populasjonen som den berørte mindreårige representerer, og en slik utprøving vil medføre bare en 

minimal risiko og byrde for den berørte mindreårige sammenlignet med standardbehandlingen av vedkommendes 

tilstand. 

2.  Den mindreårige skal delta i framgangsmåten for informert samtykke på en måte som er tilpasset vedkommendes alder og 

mentale modenhet. 

3.  Dersom den mindreårige i løpet av en klinisk utprøving oppnår den lovfestede alder for å gi informert samtykke i henhold 

til lovgivningen i den berørte medlemsstat, skal hans eller hennes uttrykkelige informerte samtykke innhentes før denne 

forsøkspersonen kan fortsette å delta den kliniske utprøvingen. 

Artikkel 33 

Kliniske utprøvinger på gravide eller ammende 

En klinisk utprøving på gravide eller ammende kan gjennomføres bare dersom følgende vilkår, i tillegg til vilkårene i 

artikkel 28, er oppfylt: 

a)  Den kliniske utprøvingen kan medføre en direkte nytte for den berørte gravide eller ammende kvinnen eller hennes embryo, 

foster eller barn etter fødselen som oppveier de risikoer og byrder som er forbundet med utprøvingen. 

b)  Dersom den kliniske utprøvingen ikke medfører en direkte nytte for den berørte gravide eller ammende kvinnen eller 

hennes embryo, foster eller barn etter fødselen, kan den gjennomføres bare dersom 

i)  en klinisk utprøving med tilsvarende effektivitet ikke kan gjennomføres på kvinner som ikke er gravide eller 

ammende, 

ii)  den kliniske utprøvingen bidrar til å oppnå resultater som kan være til nytte for gravide eller ammende kvinner eller 

andre kvinner i forbindelse med reproduksjon eller andre embryoer, fostre eller barn, og 

iii)  den kliniske utprøvingen medfører en minimal risiko og byrde for den berørte gravide eller ammende kvinnen, hennes 

embryo, foster eller barn etter fødselen. 

c)   Det ved forskning som gjennomføres på ammende kvinner, tas særlig hensyn for å unngå enhver negativ virkning på 

barnets helse. 

d)  Det gis ingen incentiver eller økonomiske fordeler til forsøkspersonen bortsett fra kompensasjon for utgifter og tapt inntekt 

som er direkte forbundet med deltakelsen i den kliniske utprøvingen. 

Artikkel 34 

Ytterligere nasjonale tiltak 

Medlemsstatene kan opprettholde ytterligere nasjonale tiltak med hensyn til vernepliktige, frihetsberøvede personer, personer 

som grunnet en rettsavgjørelse ikke kan delta i kliniske utprøvinger samt personer bosatt på helseinstitusjoner.  
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Artikkel 35 

Kliniske utprøvinger i nødssituasjoner 

1.  Som unntak fra artikkel 28 nr. 1 bokstav b) og c), artikkel 31 nr. 1 bokstav a) og b) og artikkel 32 nr. 1 bokstav a) og b) 

kan det innhentes informert samtykke til å delta i en klinisk utprøving og gis informasjon om den kliniske utprøvingen, etter at 

det er besluttet å inkludere forsøkspersonen i den kliniske utprøvingen, forutsatt at beslutningen tas på tidspunktet for den første 

intervensjonen på forsøkspersonen i samsvar med protokollen for den kliniske utprøvingen, samt at samtlige av følgende vilkår 

er oppfylt: 

a)  Forsøkspersonen er ute av stand til å gi informert samtykke og få informasjon om den kliniske utprøvingen på forhånd fordi 

situasjonen haster som følge av en plutselig livstruende eller annen alvorlig medisinsk tilstand. 

b)  Det er vitenskapelig belegg for å anta at forsøkspersonens deltakelse i den kliniske utprøvingen kan medføre en direkte 

klinisk relevant nytte for forsøkspersonen, som kan føre til en målbar helsemessig forbedring som minsker forsøks-

personens lidelse og/eller forbedrer vedkommendes helse, eller til diagnostisering av forsøkspersonens tilstand. 

c)  Det er ikke mulig å gi all forhåndsinformasjon og innhente informert samtykke på forhånd fra vedkommendes lovlig 

utpekte representant innenfor behandlingstidsrommet. 

d)  Utprøveren bekrefter at vedkommende ikke har kjennskap til at forsøkspersonen tidligere har innvendt mot å delta i den 

kliniske utprøvingen. 

e) Den kliniske utprøvingen berører forsøkspersonens medisinske tilstand direkte, og gjør det derfor umulig å innhente 

informert samtykke på forhånd fra forsøkspersonen eller dennes lovlig utpekte representant innenfor behandlings-

tidsrommet eller å gi forhåndsinformasjon, og den kliniske utprøvingen er av en slik art at den kan gjennomføres 

utelukkende i nødssituasjoner. 

f)  Den kliniske utprøvingen medfører en minimal risiko og byrde for forsøkspersonen sammenlignet med standard-

behandlingen av forsøkspersonens tilstand. 

2.  Etter en intervensjon i henhold til nr. 1 skal det i samsvar med artikkel 29 innhentes informert samtykke for å fortsette 

forsøkspersonens deltakelse i den kliniske utprøvingen, og det skal gis informasjon om den kliniske utprøvingen i samsvar med 

følgende krav: 

a)  Med hensyn til beslutningsudyktige forsøkspersoner og mindreårige skal utprøveren uten unødig forsinkelse innhente 

informert samtykke fra deres lovlig utpekte representanter, og informasjonen nevnt i artikkel 29 nr. 2 skal snarest mulig gis 

til forsøkspersonen og vedkommendes lovlig utpekte representant. 

b)  Med hensyn til andre forsøkspersoner skal utprøveren uten unødig forsinkelse innhente informert samtykke fra 

forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant, avhengig av hva som er raskest, og informasjonen nevnt i 

artikkel 29 nr. 2 skal gis snarest mulig til forsøkspersonen eller vedkommendes lovlig utpekte representant, avhengig av hva 

som er raskest. 

Dersom det er innhentet informert samtykke fra den lovlig utpekte representanten, skal det med henblikk på bokstav b) 

innhentes informert samtykke fra forsøkspersonen til fortsatt å delta i den kliniske utprøvingen så snart vedkommende er i stand 

til å gi informert samtykke. 

3.  Dersom forsøkspersonen eller, når det er relevant, vedkommendes lovlig utpekte representant, ikke samtykker, skal de 

informeres om retten til å motsette seg bruken av data fra den kliniske utprøvingen. 

KAPITTEL VI 

IGANGSETTING, AVSLUTNING, MIDLERTIDIG STANS OG TIDLIG AVSLUTNING AV EN KLINISK UTPRØVING 

Artikkel 36 

Melding om igangsetting av en klinisk utprøving og om avslutning av rekruttering av forsøkspersoner 

1.  Sponsoren skal via EU-portalen underrette hver berørte medlemsstat om at en klinisk utprøving er igangsatt i den aktuelle 

medlemsstaten. 

Meldingen skal gis senest 15 dager etter at den kliniske utprøvingen er igangsatt i den aktuelle medlemsstaten.  
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2.  Sponsoren skal via EU-portalen underrette hver berørte medlemsstat om den første forsøkspersonens første besøk i den 

aktuelle medlemsstaten. 

Meldingen skal gis senest 15 dager etter den første forsøkspersonens første besøk i den aktuelle medlemsstaten. 

3.  Sponsoren skal via EU-portalen underrette hver berørte medlemsstat om at rekrutteringen av forsøkspersoner til en klinisk 

utprøving er avsluttet i den aktuelle medlemsstaten. 

Meldingen skal gis senest 15 dager etter at rekrutteringen av forsøkspersoner er avsluttet. Dersom rekrutteringen gjenopptas, får 

nr. 1 anvendelse. 

Artikkel 37 

Avslutning av en klinisk utprøving, midlertidig stans og tidlig avslutning av en klinisk utprøving samt innsending av 

resultater 

1.  Sponsoren skal via EU-portalen underrette hver berørte medlemsstat om at en klinisk utprøving er avsluttet i den aktuelle 

medlemsstaten. 

Meldingen skal gis senest 15 dager etter at den kliniske utprøvingen er avsluttet i den aktuelle medlemsstaten. 

2.  Sponsoren skal via EU-portalen underrette hver berørte medlemsstat om at en klinisk utprøving er avsluttet i samtlige 

berørte medlemsstater. 

Meldingen skal gis senest 15 dager etter at den kliniske utprøvingen er avsluttet i den siste berørte medlemsstaten. 

3.  Sponsoren skal via EU-portalen underrette hver berørte medlemsstat om at en klinisk utprøving er avsluttet i samtlige 

berørte medlemsstater og samtlige tredjestater hvor den kliniske utprøvingen er blitt gjennomført. 

Meldingen skal gis senest 15 dager etter at den kliniske utprøvingen er avsluttet i den siste av de berørte medlemsstater eller 

tredjestater hvor den kliniske utprøvingen er gjennomført. 

4.  Uavhengig av resultatet av en klinisk utprøving skal sponsoren innen ett år etter at en klinisk utprøving er avsluttet i alle 

berørte medlemsstater, sende inn et sammendrag av resultatene av den kliniske utprøvingen til EU-databasen. Innholdet i 

sammendraget er fastsatt i vedlegg IV. 

Det skal ledsages av et sammendrag som er skrevet slik at lekpersoner kan forstå det. Innholdet i sammendraget er fastsatt i 

vedlegg V. 

Dersom det av vitenskapelige grunner beskrevet i protokollen likevel ikke er mulig å sende inn et sammendrag av resultatene i 

løpet av ett år, skal sammendraget av resultater innsendes så snart det foreligger. I så fall skal det angis i protokollen når 

resultatene vil bli innsendt, sammen med en begrunnelse. 

I tillegg til sammendraget av resultater skal den som søker om markedsføringstillatelse, dersom den kliniske utprøvingen var 

beregnet på å oppnå markedsføringstillatelse for utprøvingspreparatet, sende inn rapporten om den kliniske studien til EU-

databasen senest 30 dager etter at markedsføringstillatelse er gitt, framgangsmåten for å gi markedsføringstillatelse er avsluttet 

eller den som har søkt om markedsføringstillatelse, har trukket tilbake søknaden. 

I de tilfeller hvor sponsoren beslutter å dele rådata på frivillig basis, skal Kommisjonen utarbeide retningslinjer for formatering 

og deling av slike data. 

5.  Sponsoren skal via EU-portalen underrette hver berørte medlemsstat om at en klinisk utprøving er midlertidig stanset i 

samtlige berørte medlemsstater av årsaker som ikke påvirker nytte-risikoforholdet. 

Meldingen skal gis senest 15 dager etter at den kliniske utprøvingen er midlertidig stanset i samtlige berørte medlemsstater, og 

den skal redegjøre for årsakene.  
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6.  Ved gjenopptakelse av en klinisk utprøving som er blitt midlertidig stanset som beskrevet i nr. 5, skal sponsoren via  

EU-portalen underrette hver berørte medlemsstat om dette. 

Meldingen skal gis senest 15 dager etter at den midlertidig stansede kliniske utprøvingen er gjenopptatt i samtlige berørte 

medlemsstater. 

7.  Dersom en midlertidig stanset klinisk utprøving ikke gjenopptas innen to år, skal utløpet av dette tidsrommet eller datoen 

for en sponsors beslutning om ikke å gjenoppta den kliniske utprøvingen, avhengig av hva som kommer først, anses som 

sluttdatoen for den kliniske utprøvingen. Dersom den kliniske utprøvingen avsluttes tidlig, skal denne datoen anses som 

prøvingens sluttdato. 

Dersom den kliniske utprøvingen avsluttes tidlig av årsaker som ikke påvirker nytte-risikoforholdet, skal sponsoren via  

EU-portalen underrette hver berørte medlemsstat om årsakene til dette og, når det er aktuelt, om oppfølgingstiltak for 

forsøkspersonene. 

8.  Dersom protokollen for den kliniske utprøvingen fastsetter en dato for en foreløpig dataanalyse før den kliniske 

utprøvingens avslutning, og de respektive resultatene fra den kliniske utprøvingen er tilgjengelige, skal et sammendrag av disse 

resultatene sendes inn til EU-databasen senest ett år etter datoen for den foreløpige analysen, uten at dette berører nr. 4. 

Artikkel 38 

Utprøvinger som sponsoren midlertidig stanser eller avslutter tidlig av hensyn til forsøkspersonenes sikkerhet 

1.  Med henblikk på denne forordning skal sponsoren via EU-portalen underrette de berørte medlemsstater dersom en klinisk 

utprøving blir midlertidig stanset eller tidlig avsluttet på grunn av endringer i nytte-risikoforholdet. 

Meldingen skal gis uten unødig forsinkelse, og senest 15 dager etter at utprøvingen ble midlertidig stanset eller tidlig avsluttet. 

Den skal redegjøre for årsakene til tiltaket og angi oppfølgingstiltak. 

2.  Gjenopptakelse av den kliniske utprøvingen etter en midlertidig stans nevnt i nr. 1, skal anses som en vesentlig endring 

som omfattes av framgangsmåten for godkjenning fastsatt i kapittel III. 

Artikkel 39 

Ajourføring av sammendraget av resultater og sammendraget for lekpersoner 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 med hensyn til endring av 

vedlegg IV og V for å tilpasse dem til den vitenskapelige utvikling eller for å ta hensyn til den internasjonale utvikling i 

regelverk som Unionen eller medlemsstatene er involvert i på området kliniske utprøvinger. 

KAPITTEL VII 

SIKKERHETSRAPPORTERING I FORBINDELSE MED EN KLINISK UTPRØVING 

Artikkel 40 

Elektronisk database for sikkerhetsrapportering 

1.  Det europeiske legemiddelkontor opprettet ved forordning (EF) nr. 726/2004 (heretter kalt «Kontoret») skal opprette og 

drive en elektronisk database for den rapportering som er fastsatt i artikkel 42 og 43. Databasen skal være en modul av 

databasen nevnt i artikkel 24 i forordning (EF) nr. 726/2004 (heretter kalt «Eudravigilance-databasen»). 

2.  Kontoret skal i samarbeid med medlemsstatene utarbeide et standardisert nettbasert skjema som sponsorer kan bruke til å 

rapportere mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger til databasen nevnt i nr. 1.  
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Artikkel 41 

Utprøverens rapportering av uønskede hendelser og alvorlig uønskede hendelser til sponsoren 

1.  Utprøveren skal registrere og dokumentere uønskede hendelser eller unormale laboratoriesvar som ifølge protokollen er 

avgjørende for sikkerhetsvurderingen, og rapportere dem til sponsoren i samsvar med de rapporteringskrav og innenfor de 

frister som er angitt i protokollen. 

2.  Utprøveren skal registrere og dokumentere alle uønskede hendelser, med mindre protokollen angir noe annet. Utprøveren 

skal rapportere til sponsoren alle alvorlige uønskede hendelser som rammer forsøkspersoner som vedkommende behandler i en 

klinisk utprøving, med mindre protokollen angir noe annet. 

Utprøveren skal rapportere alvorlige uønskede hendelser til sponsoren uten unødig forsinkelse, og senest 24 timer etter å ha fått 

kjennskap til hendelsene, med mindre protokollen angir at umiddelbar rapportering ikke er nødvendig for visse alvorlige 

uønskede hendelser. Dersom det er relevant, skal utprøveren sende en oppfølgingsrapport til sponsoren, slik at sponsoren kan 

vurdere om den alvorlige uønskede hendelsen har påvirket den kliniske utprøvingens nytte-risikoforhold. 

3.  Sponsoren skal føre et detaljert register over alle uønskede hendelser som innrapporteres av utprøveren. 

4.  Dersom utprøveren etter at den kliniske utprøvingen er avsluttet får kjennskap til at en alvorlig uønsket hendelse som kan 

være forårsaket av utprøvingspreparatet, har inntruffet hos en forsøksperson som utprøveren har behandlet, skal utprøveren uten 

unødig forsinkelse rapportere den alvorlige uønskede hendelsen til sponsoren. 

Artikkel 42 

Sponsorens rapportering av mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger til Kontoret 

1.  Sponsoren for en klinisk utprøving som gjennomføres i minst én medlemsstat, skal straks rapportere elektronisk til 

databasen nevnt i artikkel 40 nr. 1 alle relevante opplysninger om følgende mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger: 

a)  alle mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger av utprøvingspreparater som inntreffer under den kliniske utprøvingen, 

uansett om den mistenkte uventede og alvorlige bivirkningen har inntruffet på et utprøvingssted i Unionen eller i en 

tredjestat, 

b)  alle mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger som er knyttet til samme virksomme stoff, uavhengig av legemiddelform 

og styrke eller undersøkt indikasjon, i utprøvingspreparater som brukes i den kliniske utprøvingen, og som oppstår i en 

klinisk utprøving som utelukkende gjennomføres i en tredjestat, dersom den kliniske utprøvingen blir sponset 

i)  av denne sponsoren, eller 

ii)  av en annen sponsor som enten inngår i samme morselskap som sponsoren for den kliniske utprøvingen, eller som 

utvikler et legemiddel i fellesskap med sponsoren for den kliniske utprøvingen på grunnlag av en formell avtale. Med 

henblikk på dette skal framskaffelse av utprøvingspreparatet eller informasjon om sikkerhetsforhold til en framtidig 

mulig innehaver av markedsføringstillatelse, ikke anses som felles utvikling, 

c)  alle mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger av utprøvingspreparater som inntreffer hos en forsøksperson i den kliniske 

utprøvingen, og som sponsoren oppdager eller får kjennskap til etter at den kliniske utprøvingen er avsluttet. 

2.  Fristen for sponsorens rapportering av mistenkte og uventede alvorlige bivirkninger til Kontoret skal ta hensyn til hvor 

alvorlig bivirkningen er og være som følger: 

a)  ved mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger som kan være dødelige eller livstruende, snarest mulig og i alle tilfeller 

senest sju dager etter at sponsoren har fått kjennskap til bivirkningen, 

b)  ved mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger som ikke er dødelige eller livstruende, senest 15 dager etter at sponsoren 

har fått kjennskap til bivirkningen, 

c)  ved en mistenkt uventet og alvorlig bivirkning som opprinnelig ble ansett som ikke dødelig eller livstruende, men som viser 

seg å være dødelig eller livstruende, snarest mulig og senest sju dager etter at sponsoren har fått kjennskap til at 

bivirkningen er dødelig eller livstruende. 

Dersom det er nødvendig for å sikre rapportering i rett tid, kan sponsoren ved behov, i samsvar med avsnitt 2.4 i vedlegg III, 

sende inn en ufullstendig rapport etterfulgt av en fullstendig rapport.  
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3.  Dersom en sponsor på grunn av manglende ressurser ikke har mulighet til å rapportere til databasen nevnt i artikkel 40 

nr. 1, og sponsoren har den berørte medlemsstats samtykke, kan sponsoren rapportere til den berørte medlemsstat der den 

mistenkte uventede og alvorlige bivirkningen oppstod. Medlemsstaten skal rapportere den mistenkte uventede og alvorlige 

bivirkningen i samsvar med nr. 1 i denne artikkel. 

Artikkel 43 

Sponsorens årlige rapportering til Kontoret 

1.  Når det gjelder andre utprøvingspreparater enn placebopreparater, skal sponsoren hvert år sende inn en rapport til 

Kontoret via databasen nevnt i artikkel 40 nr. 1 om sikkerheten til hvert av de utprøvingspreparater som brukes i en klinisk 

utprøving som vedkommende er sponsor for. 

2.  For en klinisk utprøving som innebærer bruk av flere utprøvingspreparater, kan sponsoren, dersom det er fastsatt i 

protokollen, sende inn én enkelt sikkerhetsrapport for alle de utprøvingspreparater som er brukt i den kliniske utprøvingen. 

3.  Den årlige rapporten nevnt i nr. 1 skal inneholde bare aggregerte og anonymiserte data. 

4.  Forpliktelsen nevnt i nr. 1 starter når en klinisk utprøving for første gang blir godkjent i samsvar med denne forordning. 

Den utløper når den siste kliniske utprøvingen som sponsoren gjennomfører med utprøvingspreparatet, avsluttes. 

Artikkel 44 

Medlemsstatenes vurdering 

1.  Kontoret skal videresende elektronisk til de berørte medlemsstater de opplysninger som rapporteres i samsvar med 

artikkel 42 og 43. 

2.  Medlemsstatene skal samarbeide om vurderingen av de opplysninger som rapporteres i samsvar med artikkel 42 og 43. 

Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter innføre eller endre bestemmelser om et slikt samarbeid. Nevnte 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 88 nr. 2. 

3.  Den ansvarlige etikkomité skal delta i vurderingen av opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 dersom det er fastsatt i 

lovgivningen i den berørte medlemsstat. 

Artikkel 45 

Tekniske aspekter 

Tekniske aspekter i forbindelse med sikkerhetsrapportering i samsvar med artikkel 41–44 er fastsatt i vedlegg III. Dersom det er 

nødvendig for å gi bedre vern av forsøkspersoner, kan Kommisjonen ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 89 for å endre vedlegg III for følgende formål: 

a)  for å bedre opplysningene om legemidlers sikkerhet, 

b)  for å tilpasse tekniske krav til den tekniske utvikling, 

c)  for å ta hensyn til den internasjonale utvikling i regelverk for sikkerhetskrav som er godkjent av organer som Unionen eller 

medlemsstatene deltar i. 

Artikkel 46 

Rapportering om tilleggslegemidler 

Sikkerhetsrapportering om tilleggslegemidler skal skje i samsvar med avdeling IX kapittel 3 i direktiv 2001/83/EF.  
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KAPITTEL VIII 

GJENNOMFØRING AV EN KLINISK UTPRØVING, OVERVÅKING UTFØRT AV SPONSOREN, OPPLÆRING OG ERFARING, 

TILLEGGSLEGEMIDLER 

Artikkel 47 

Samsvar med protokollen og god klinisk praksis 

Sponsoren for en klinisk utprøving og utprøveren skal sikre at den kliniske utprøvingen gjennomføres i samsvar med 

protokollen og prinsippene for god klinisk praksis. 

Uten at det berører anvendelsen av andre bestemmelser i unionsretten eller Kommisjonens retningslinjer, skal sponsoren og 

utprøveren ved utarbeidingen av protokollen og anvendelsen av denne forordning og protokollen også ta behørig hensyn til 

kvalitetsstandardene og ICHs retningslinjer for god klinisk praksis. 

Kommisjonen skal gjøre ICHs detaljerte retningslinjer for god klinisk praksis nevnt i annet ledd, offentlig tilgjengelige. 

Artikkel 48 

Overvåking 

For å kontrollere at forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet og velferd vernes og at rapporterte data er pålitelige og robuste 

samt at gjennomføringen av den kliniske utprøvingen skjer på en måte som oppfyller kravene i denne forordning, skal 

sponsoren på en hensiktsmessig måte overvåke gjennomføringen av en klinisk utprøving. Overvåkingens omfang og art skal 

fastsettes av sponsoren på grunnlag av en vurdering som tar hensyn til den kliniske utprøvingens samtlige egenskaper, herunder 

følgende: 

a)  hvorvidt den kliniske utprøvingen er en klinisk lavintervensjonsutprøving, 

b)  den kliniske utprøvingens mål og metoder, og 

c)  i hvilken grad intervensjonen avviker fra normal klinisk praksis. 

Artikkel 49 

Egnethet til personer som deltar i gjennomføringen av den kliniske utprøvingen 

Utprøveren skal være en lege som definert i nasjonal lovgivning eller en person som utøver et yrke som i den berørte 

medlemsstat kvalifiserer til å være utprøver fordi vedkommende oppfyller kravene til vitenskapelige kunnskap og erfaring med 

pleie av pasienter. 

Andre personer som er involvert i gjennomføringen av en klinisk utprøving, skal være tilstrekkelig kvalifiserte gjennom 

utdanning, opplæring og erfaring til å utføre sine oppgaver. 

Artikkel 50 

Egnethet til steder for kliniske utprøvinger 

Lokalene der den kliniske utprøvingen skal gjennomføres, må være egnet til å gjennomføre den kliniske utprøvingen i samsvar 

med kravene i denne forordning. 

Artikkel 51 

Sporbarhet, lagring, retur og tilintetgjøring av utprøvingspreparater 

1.  Utprøvingspreparater skal være sporbare. De skal oppbevares, returneres og/eller tilintetgjøres alt etter hva som er 

hensiktsmessig og forholdsmessig for å sikre forsøkspersonenes sikkerhet og at de data som framkommer i den kliniske 

utprøvingen, er pålitelige og robuste, særlig idet det tas hensyn til om utprøvingspreparatet er et godkjent utprøvingspreparat og 

om den kliniske utprøvingen er en lavintervensjonsutprøving.  
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Første ledd får også anvendelse på ikke-godkjente tilleggslegemidler. 

2.  De relevante opplysninger om sporbarhet, lagring, retur og tilintetgjøring av legemidler nevnt i nr. 1, skal inngå i 

søknaden. 

Artikkel 52 

Rapportering av alvorlige overtredelser 

1.  Sponsoren skal underrette de berørte medlemsstater via EU-portalen ved en alvorlig overtredelse av denne forordning 

eller av den utgave av protokollen som var gjeldende på tidspunktet for overtredelsen, uten unødig forsinkelse, og senest sju 

dager etter å ha fått kjennskap til overtredelsen. 

2.  Med henblikk på denne artikkel menes med «alvorlig overtredelse» en overtredelse som sannsynligvis og i betydelig grad 

vil påvirke sikkerheten og rettighetene til en forsøksperson eller påliteligheten og robustheten til de data som framkommer i den 

kliniske utprøvingen. 

Artikkel 53 

Andre rapporteringskrav som er relevante for forsøkspersonenes sikkerhet 

1.  Sponsoren skal underrette de berørte medlemsstater via EU-portalen om alle uventede hendelser som påvirker nytte-

risikoforholdet i den kliniske utprøvingen, men som ikke er mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger nevnt i artikkel 42. 

Meldingen skal gis uten unødig forsinkelse, og senest 15 dager etter at sponsoren fikk kjennskap til hendelsen. 

2.  Sponsoren skal via EU-portalen sende inn til de berørte medlemsstater alle inspeksjonsrapporter om den kliniske 

utprøvingen fra myndigheter i tredjestater. På anmodning fra en berørt medlemsstat skal sponsoren sende inn en oversettelse av 

rapporten eller dens sammendrag på et av Unionens offisielle språk som angis i anmodningen. 

Artikkel 54 

Hastetiltak av sikkerhetshensyn 

1.  Dersom det er sannsynlig at en uventet hendelse i betydelig grad vil påvirke nytte-risikoforholdet, skal sponsoren og 

utprøveren av sikkerhetshensyn treffe egnede hastetiltak for å verne forsøkspersonene. 

2.  Sponsoren skal via EU-portalen underrette de berørte medlemsstater om hendelsen og om de tiltak som er truffet. 

Meldingen skal gis uten unødig forsinkelse, og senest sju dager etter at tiltakene er truffet. 

3.  Denne artikkel berører ikke kapittel III og VII. 

Artikkel 55 

Orientering til utprøveren 

1.  Sponsoren skal gi en orientering til utprøveren. 

2.  Orienteringen til utprøveren skal ajourføres når det foreligger nye og relevante sikkerhetsopplysninger, og skal 

gjennomgås av sponsoren minst én gang i året.  
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Artikkel 56 

Registrering, behandling, håndtering og lagring av opplysninger 

1.  Alle opplysninger om kliniske utprøvinger skal registreres, behandles, håndteres og lagres av sponsoren eller utprøveren, 

alt etter forholdene, på en måte som gjør det mulig å rapportere, tolke og kontrollere dem på en nøyaktig måte, samtidig som 

forsøkspersonenes journaler og personopplysninger behandles fortrolig i samsvar med gjeldende lovgivning om vern av 

personopplysninger. 

2.  Det skal iverksettes egnede tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å verne den informasjon og de personopplysninger 

som behandles, mot uautorisert eller ulovlig tilgang, offentliggjøring, spredning, endring, ødeleggelse eller tilfeldig tap, særlig 

når behandlingen innebærer overføring over et nettverk. 

Artikkel 57 

Hoveddokument om en klinisk utprøving 

Sponsoren og utprøveren skal føre et hoveddokument om den kliniske utprøvingen. Hoveddokumentet om den kliniske 

utprøvingen skal til enhver tid inneholde de viktigste dokumentene som gjelder den kliniske utprøvingen og som gjør det mulig 

å kontrollere gjennomføringen av den kliniske utprøvingen og kvaliteten på de data som framkommer, idet det tas hensyn til 

alle egenskapene til den kliniske utprøvingen, herunder særlig om den kliniske utprøvingen er en lavintervensjonsutprøving 

eller ikke. Hoveddokumentet skal finnes lett tilgjengelig for medlemsstatene, og de skal få direkte tilgang til det på anmodning. 

Hoveddokumentet til utprøveren og hoveddokumentet til sponsoren kan ha ulikt innhold dersom dette er berettiget gjennom de 

ulike ansvarsområdene til utprøveren og sponsoren. 

Artikkel 58 

Arkivering av hoveddokumentet om den kliniske utprøvingen 

Med mindre annen unionsrett krever at det arkiveres lenger, skal sponsoren og utprøveren arkivere innholdet i hoved-

dokumentet om den kliniske utprøvingen i minst 25 år etter at den kliniske utprøvingen er avsluttet. Forsøkspersonenes 

pasientjournaler skal imidlertid arkiveres i samsvar med nasjonal lovgivning. 

Innholdet i hoveddokumentet om den kliniske utprøvingen skal arkiveres på en slik måte at det kan stilles til rådighet og på 

anmodning være tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

Enhver overdragelse av eiendomsrett til innholdet i hoveddokumentet om den kliniske utprøvingen skal dokumenteres. Den nye 

eieren overtar de plikter som er fastsatt i denne artikkel. 

Sponsoren skal utpeke de personer i sin organisasjon som skal være ansvarlig for arkivene. Bare disse personene skal ha tilgang 

til arkivene. 

De medier som brukes til å arkivere innholdet i hoveddokumentet om den kliniske utprøvingen, skal være av en slik art at 

innholdet forblir fullstendig og lesbart under hele tidsrommet nevnt i første ledd. 

Alle endringer i innholdet i hoveddokumentet om den kliniske utprøvingen skal kunne spores. 

Artikkel 59 

Tilleggslegemidler 

1.  Bare godkjente tilleggslegemidler kan brukes i en klinisk utprøving. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse når det ikke finnes noen godkjente tilleggslegemidler i Unionen, eller dersom sponsoren ikke 

med rimelighet kan forventes å bruke et godkjent tilleggslegemiddel. En begrunnelse for dette skal inngå i protokollen.  
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3.  Medlemsstatene skal sikre at ikke-godkjente tilleggslegemidler kan innføres på deres territorium til bruk i en klinisk 

utprøving i samsvar med nr. 2. 

KAPITTEL IX 

FRAMSTILLING OG IMPORT AV UTPRØVINGSPREPARATER OG TILLEGGSLEGEMIDLER 

Artikkel 60 

Virkeområde for dette kapittel 

Dette kapittel får anvendelse på framstilling og import av utprøvingspreparater og tilleggslegemidler. 

Artikkel 61 

Tillatelse til framstilling og import 

1.  Framstilling og import av utprøvingspreparater og tilleggslegemidler i Unionen krever tillatelse. 

2.  For å få tillatelsen nevnt i nr. 1 skal søkeren oppfylle følgende krav: 

a)  Med henblikk på framstilling eller import skal søkeren ha tilgang til egnede og tilstrekkelige lokaler, teknisk utstyr og 

kontrollmuligheter som overholder kravene i denne forordning. 

b)  Søkeren skal kontinuerlig og fortløpende ha tilgang til minst én sakkyndig som oppfyller kravene til kvalifikasjoner fastsatt 

i artikkel 49 nr. 2 og 3 i direktiv 2001/83/EF (heretter kalt «kvalifisert person»). 

3.  Søkeren skal i søknaden om tillatelse beskrive typene og legemiddelformene av det framstilte eller importerte utprø-

vingspreparatet, framstillings- eller importvirksomheten, framstillingsprosessen dersom dette er relevant, stedet hvor utprø-

vingspreparatene skal framstilles eller stedet i Unionen som utprøvingspreparatene skal importeres til, samt detaljerte 

opplysninger om den kvalifiserte personen. 

4.  Artikkel 42–45 og artikkel 46 bokstav e) i direktiv 2001/83/EF får tilsvarende anvendelse på tillatelsen nevnt i nr. 1. 

5.  Nr. 1 får ikke anvendelse på følgende virksomhet: 

a)  ommerking eller ompakking, når dette utføres på sykehus, helsesentre eller klinikker, av farmasøyter eller andre personer 

som i henhold til gjeldende lovgivning i den berørte medlemsstat har tillatelse til å utføre slik virksomhet, og dersom 

utprøvingspreparatene er beregnet utelukkende til bruk på sykehus, helsesentre eller klinikker som deltar i samme kliniske 

utprøving i samme medlemsstat, 

b)  tillaging av radioaktive legemidler som brukes som diagnostiske utprøvingspreparater, når dette utføres på sykehus, 

helsesentre eller klinikker, av farmasøyter eller andre personer som i henhold til gjeldende lovgivning i den berørte 

medlemsstat har tillatelse til å utføre slik virksomhet, og dersom utprøvingspreparatene er beregnet utelukkende til bruk på 

sykehus, helsesentre eller klinikker som deltar i samme kliniske utprøving i samme medlemsstat, 

c)  tillaging av legemidler nevnt i artikkel 3 nr. 1 og 2 i direktiv 2001/83/EF til bruk som utprøvingspreparater, når dette utføres 

på sykehus, helsesentre eller klinikker, av farmasøyter eller andre personer som i henhold til gjeldende lovgivning i den 

berørte medlemsstat har tillatelse til å utføre slik virksomhet, og dersom utprøvingspreparatene er beregnet utelukkende til 

bruk på sykehus, helsesentre eller klinikker som deltar i samme kliniske utprøving i samme medlemsstat. 

6.  Medlemsstatene skal stille egnede og forholdsmessige krav til den virksomhet som omhandles i nr. 5 for å sikre 

forsøkspersonenes sikkerhet og at dataene som framkommer i den kliniske utprøvingen, er pålitelige og robuste. Virksomheten 

skal inspiseres regelmessig.  
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Artikkel 62 

Den kvalifiserte personens ansvarsområder 

1.  Den kvalifiserte personen skal sikre at hvert parti av utprøvingspreparater som er framstilt i eller importert til Unionen, 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 63, og skal sertifisere at kravene er oppfylt. 

2.  Sertifiseringen nevnt i nr. 1 skal stilles til rådighet av sponsoren på anmodning fra den berørte medlemsstat. 

Artikkel 63 

Framstilling og import 

1.  Utprøvingspreparater skal framstilles etter en framstillingspraksis som sikrer kvaliteten på slike preparater med henblikk 

på å verne forsøkspersonenes sikkerhet og sikre at kliniske data som framkommer i den kliniske utprøvingen, er pålitelige og 

robuste (heretter kalt «god framstillingspraksis»). Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 89 for å fastsette de prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis og de detaljerte inspeksjonsordninger 

som skal sikre kvaliteten på utprøvingspreparater, idet det tas hensyn til forsøkspersonenes sikkerhet og dataenes pålitelighet og 

robusthet, den tekniske utvikling og den internasjonale utvikling i regelverk som Unionen eller medlemsstatene er involvert i. 

I tillegg skal Kommisjonen vedta og offentliggjøre detaljerte retningslinjer i samsvar med prinsippene for god framstillings-

praksis og ved behov revidere dem for å ta hensyn til den tekniske og vitenskapelige utvikling. 

2.  Nr. 1 får ikke anvendelse på virksomhet nevnt i artikkel 61 nr. 5. 

3.  Utprøvingspreparater som importeres til Unionen, skal være framstilt i henhold til kvalitetsstandarder som minst tilsvarer 

dem som er fastsatt i nr. 1. 

4.  Medlemsstatene skal ved hjelp av inspeksjoner sikre at kravene i denne artikkel oppfylles. 

Artikkel 64 

Endring av godkjente utprøvingspreparater 

Artikkel 61, 62 og 63 skal få anvendelse på godkjente utprøvingspreparater bare med hensyn til eventuelle endringer av slike 

preparater som ikke omfattes av en markedsføringstillatelse. 

Artikkel 65 

Framstilling av tilleggslegemidler 

Dersom tilleggslegemiddelet ikke er godkjent, eller dersom et tilleggslegemiddel blir endret, og en slik endring ikke omfattes av 

en markedsføringstillatelse, skal det framstilles etter god framstillingspraksis i henhold til artikkel 63 nr. 1 eller minst etter en 

tilsvarende standard for å sikre tilstrekkelig høy kvalitet. 

KAPITTEL X 

MERKING 

Artikkel 66 

Ikke-godkjente utprøvingspreparater og ikke-godkjente tilleggslegemidler 

1.  Ikke-godkjente utprøvingspreparater og ikke-godkjente tilleggslegemidler skal påføres følgende opplysninger på den ytre 

og indre emballasjen: 

a)  opplysninger som identifiserer kontaktpersoner som er involvert i den kliniske utprøvingen, 

b)  opplysninger som identifiserer den kliniske utprøvingen,  
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c)  opplysninger som identifiserer legemiddelet, 

d)  opplysninger om bruken av legemiddelet. 

2.  Opplysningene som skal påføres den ytre og indre emballasjen skal sikre forsøkspersonens sikkerhet og at data som 

framkommer i den kliniske utprøvingen, er pålitelige og robuste, idet det tas hensyn til den kliniske utprøvingens utforming, 

hvorvidt legemidlene er utprøvingspreparater eller tilleggslegemidler, og hvorvidt de er legemidler med særlige egenskaper. 

Opplysningene som påføres den ytre og indre emballasjen, skal være lett leselige. 

En liste over de opplysninger som skal påføres den ytre og indre emballasjen, er fastsatt i vedlegg VI. 

Artikkel 67 

Godkjente utprøvingspreparater og godkjente tilleggslegemidler 

1.  Godkjente utprøvingspreparater og godkjente tilleggslegemidler skal merkes 

a)  i samsvar med artikkel 66 nr. 1, eller 

b)  i samsvar med avdeling V i direktiv 2001/83/EF. 

2.  Uten at det berører anvendelsen av nr. 1 bokstav b), skal ytterligere opplysninger til identifisering av den kliniske 

utprøvingen og kontaktpersonen påføres den ytre og indre emballasjen til godkjente utprøvingspreparater dersom det på grunn 

av særlige omstendigheter ved den kliniske utprøvingen, som angis i protokollen, er nødvendig for å sikre forsøkspersonens 

sikkerhet eller at data som framkommer i den kliniske utprøvingen, er pålitelige og robuste. En liste over de ytterligere 

opplysninger som skal påføres den ytre og indre emballasjen, er fastsatt i avsnitt C i vedlegg VI. 

Artikkel 68 

Radioaktive legemidler som brukes som utprøvingspreparater eller som tilleggslegemidler med henblikk på en 

medisinsk diagnose 

Artikkel 66 og 67 får ikke anvendelse på radioaktive legemidler som brukes som diagnostiske utprøvingspreparater eller som 

diagnostiske tilleggslegemidler. 

Legemidlene nevnt i første ledd skal merkes på en hensiktsmessig måte for å sikre forsøkspersonens sikkerhet og at kliniske 

data som framkommer i den kliniske utprøvingen, er pålitelige og robuste. 

Artikkel 69 

Språk 

Den berørte medlemsstat fastsetter hvilket språk opplysningene på etiketten skal skrives på. Legemiddelet kan merkes på flere 

språk. 

Artikkel 70 

Delegert rettsakt 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 89 med hensyn til endring av 

vedlegg VI for å sikre forsøkspersonens sikkerhet og at data som framkommer i en klinisk utprøving, er pålitelige og robuste, 

eller for å ta hensyn til den tekniske utvikling.  
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KAPITTEL XI 

SPONSOR OG UTPRØVER 

Artikkel 71 

Sponsor 

En klinisk utprøving kan ha en eller flere sponsorer. 

En sponsor kan i en skriftlig avtale delegere en eller samtlige av sine oppgaver til en enkeltperson, et foretak, en institusjon eller 

en organisasjon. En slik delegering skal ikke berøre sponsorens ansvar, særlig med hensyn til forsøkspersonenes sikkerhet og 

påliteligheten og robustheten til data som framkommer i den kliniske utprøvingen. 

Utprøveren og sponsoren kan være samme person. 

Artikkel 72 

Medsponsorer 

1.  Uten at det berører artikkel 74, skal alle sponsorer i en klinisk utprøving med mer enn én sponsor ha det ansvar som en 

sponsor omfattes av i henhold til denne forordning, med mindre sponsorene beslutter noe annet i en skriftlig avtale som 

fastsetter deres respektive ansvarsområder. Dersom avtalen ikke særlig angir hvilken sponsor som har et bestemt ansvar, skal 

dette ansvar gjelde samtlige sponsorer. 

2.  Som unntak fra nr. 1 skal sponsorene ha et felles ansvar for å utpeke 

a)  en sponsor med ansvar for at sponsorens plikter i henhold til framgangsmåtene for godkjenning fastsatt i kapittel II og III 

overholdes, 

b)  en sponsor med ansvar for å være kontaktpunkt for alle spørsmål fra forsøkspersoner, utprøvere eller berørte medlemsstater 

om den kliniske utprøvingen og besvare dem, 

c)  en sponsor med ansvar for å gjennomføre tiltak som treffes i henhold til artikkel 77. 

Artikkel 73 

Hovedutprøver 

En hovedutprøver skal sikre at en klinisk utprøving på et utprøvingssted oppfyller kravene i denne forordning. 

Hovedutprøveren skal fordele oppgaver blant medlemmene i gruppen av utprøvere på en måte som ikke er til fare for 

forsøkspersonenes sikkerhet og påliteligheten og robustheten til data som framkommer i den kliniske utprøvingen på nevnte 

utprøvingssted. 

Artikkel 74 

Sponsorens juridiske representant i Unionen 

1.  Dersom sponsoren for en klinisk utprøving ikke er etablert i Unionen, skal sponsoren sikre at det finnes en fysisk eller 

juridisk person som fungerer som utpekt juridisk representant for sponsoren i Unionen. Den juridiske representanten skal ha 

ansvar for å sikre at sponsoren oppfyller sine plikter i henhold til denne forordning, og all underretning som fastsettes ved 

denne forordning, skal rettes til representanten. All kommunikasjon med den juridiske representanten anses som kommuni-

kasjon med sponsoren. 

2.  Medlemsstatene kan velge ikke å anvende nr. 1 med hensyn til kliniske utprøvinger som skal gjennomføres bare på deres 

territorium, eller på deres territorium og en tredjestats territorium, forutsatt at de sikrer at sponsoren utpeker minst en kontakt-

person på deres territorium for den kliniske utprøvingen, som skal motta all den kommunikasjon til sponsoren som er fastsatt i 

denne forordning.  
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3.  Med hensyn til kliniske utprøvinger som skal gjennomføres i mer enn én medlemsstat, kan alle berørte medlemsstater 

velge ikke å anvende nr. 1, forutsatt at de sikrer at sponsoren utpeker minst en kontaktperson i Unionen for den kliniske 

utprøvingen, som skal motta all den kommunikasjon til sponsoren som er fastsatt i denne forordning. 

Artikkel 75 

Ansvar 

Dette kapittel skal ikke berøre det sivil- og strafferettslige ansvar som påhviler sponsoren, utprøveren eller personen som 

sponsoren har delegert oppgaver til. 

KAPITTEL XII 

SKADESERSTATNING 

Artikkel 76 

Skadeserstatning 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det finnes erstatningsordninger for eventuelle skader som rammer en forsøksperson som 

følge av deltakelse i en klinisk utprøving som gjennomføres på deres territorium, i form av forsikring, en garanti eller en 

lignende ordning som er likeverdig med hensyn til formål, og som er tilpasset risikoens art og omfang. 

2.  Sponsoren og utprøveren skal bruke ordningen nevnt i nr. 1 i en form som egner seg i den berørte medlemsstat hvor den 

kliniske utprøvingen gjennomføres. 

3.  Medlemsstatene skal ikke kreve at en sponsor for lavintervensjonsutprøvinger bruker en ytterligere ordning som 

omhandles i nr. 1, dersom eventuelle skader som vil kunne ramme en forsøksperson som følge av bruken av utprø-

vingspreparatet i samsvar med protokollen for den bestemte kliniske utprøvingen på denne medlemsstatens territorium, 

omfattes av den allerede gjeldende erstatningsordning. 

KAPITTEL XIII 

MEDLEMSSTATENES TILSYN OG UNIONENS INSPEKSJONER OG KONTROLLER 

Artikkel 77 

Korrigerende tiltak som skal treffes av medlemsstatene 

1.  Dersom en berørt medlemsstat har berettigede grunner til å mene at kravene fastsatt i denne forordning ikke lenger er 

oppfylt, kan den treffe følgende tiltak på sitt territorium: 

a)  tilbakekalle godkjenningen av den kliniske utprøvingen, 

b)  oppheve den kliniske utprøvingen, 

c)  kreve at sponsoren endrer et hvilket som helst forhold ved den kliniske utprøvingen. 

2.  Før den berørte medlemsstat treffer noen av tiltakene nevnt i nr. 1, skal den anmode sponsoren og/eller utprøveren om en 

uttalelse, bortsett fra i tilfeller som krever umiddelbare tiltak. Uttalelsen skal avgis innen sju dager. 

3.  Den berørte medlemsstat skal umiddelbart etter å ha truffet et tiltak nevnt i nr. 1, underrette alle berørte medlemsstater via 

EU-portalen. 

4.  Hver berørte medlemsstat kan holde samråd med de andre berørte medlemsstater før den treffer et av tiltakene nevnt i 

nr. 1.  
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Artikkel 78 

Medlemsstatenes inspeksjoner 

1.  Medlemsstatene skal utnevne inspektører som skal utføre inspeksjoner for å overvåke at denne forordning overholdes. De 

skal sikre at inspektørene er tilstrekkelig kvalifisert og opplært. 

2.  Inspeksjoner skal utføres under ansvar av den medlemsstat hvor inspeksjonen utføres. 

3.  Dersom en berørt medlemsstat har til hensikt å utføre en inspeksjon på sitt territorium eller i en tredjestat med hensyn til 

en eller flere kliniske utprøvinger som gjennomføres i mer enn én berørt medlemsstat, skal den via EU-portalen underrette de 

øvrige berørte medlemsstater, Kommisjonen og Kontoret om dette og underrette dem om resultatene etter inspeksjonen. 

4.  Ikke-kommersielle sponsorer kan fritas for eventuelle inspeksjonsgebyrer. 

5.  For å utnytte tilgjengelige ressurser effektivt og for å unngå dobbeltarbeid skal Kontoret samordne samarbeidet mellom de 

berørte medlemsstater ved inspeksjoner som utføres i medlemsstater og i tredjestater, og ved inspeksjoner som utføres innenfor 

rammen av en søknad om markedsføringstillatelse i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004. 

6.  Etter en inspeksjon skal medlemsstaten som hadde ansvar for at inspeksjonen ble utført, utarbeide en inspeksjonsrapport. 

Medlemsstaten skal gjøre inspeksjonsrapporten tilgjengelig for den inspiserte enhet og sponsoren for den relevante kliniske 

utprøving, og sende inn inspeksjonsrapporten via EU-portalen. 

7.  Ved hjelp av gjennomføringsrettsakter skal Kommisjonen angi nærmere bestemmelser om framgangsmåtene for 

inspeksjon, herunder krav til inspektørenes kvalifikasjoner og opplæring. Nevnte gjennomføringsrettsakter skal vedtas i 

samsvar med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 88 nr. 2. 

Artikkel 79 

Unionskontroller 

1.  Kommisjonen kan gjennomføre kontroller for å kontrollere 

a)  om medlemsstatene på riktig måte fører tilsyn med at denne forordning overholdes, 

b)  om regelverket for kliniske utprøvinger som gjennomføres utenfor Unionen, sikrer at punkt 8 under «Innledning og 

generelle prinsipper» i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF overholdes, 

c)  om regelverket for kliniske utprøvinger som gjennomføres utenfor Unionen, sikrer at artikkel 25 nr. 5 i denne forordning 

overholdes. 

2.  Unionskontrollene nevnt i nr. 1 bokstav a) skal organiseres i samarbeid med den berørte medlemsstat. 

Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene utarbeide et program for unionskontrollene nevnt i nr. 1 bokstav b) og c). 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om resultatene av hver utførte unionskontroll. Disse rapportene skal eventuelt 

inneholde anbefalinger. Kommisjonen skal sende inn disse rapportene via EU-portalen. 

KAPITTEL XIV 

IT-INFRASTRUKTUR 

Artikkel 80 

EU-portal 

Kontoret skal i samarbeid med medlemsstatene og Kommisjonen opprette og vedlikeholde en portal på unionsnivå som skal 

være en sentral portal for innsending av data og opplysninger om kliniske utprøvinger i samsvar med denne forordning.  

EU-portalen skal være teknisk avansert og brukervennlig for å unngå unødig arbeid.  
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Data og opplysninger som sendes inn via EU-portalen, skal lagres i EU-databasen. 

Artikkel 81 

EU-database 

1.  Kontoret skal i samarbeid med medlemsstatene og Kommisjonen opprette og vedlikeholde en EU-database på unionsnivå. 

Kontoret skal anses som behandlingsansvarlig for EU-databasen og skal være ansvarlig for å unngå unødvendig overlapping 

mellom EU-databasen og EudraCT- og Eudravigilance-databasene. 

EU-databasen skal inneholde de data og opplysninger som sendes inn i samsvar med denne forordning. 

EU-databasen skal identifisere alle kliniske utprøvinger ved hjelp av et EU-utprøvingsnummer. Sponsoren skal vise til dette 

EU-utprøvingsnummeret i all påfølgende innsending som gjelder eller viser til den kliniske utprøvingen. 

2.  EU-databasen skal opprettes for at vedkommende myndigheter i berørte medlemsstater skal kunne samarbeide i den grad 

det er nødvendig for anvendelsen av denne forordning, og for å kunne søke etter bestemte kliniske utprøvinger. Den skal også 

forenkle kommunikasjonen mellom sponsorer og berørte medlemsstater og gjøre det mulig for sponsorer å vise til tidligere 

innsendinger av en søknad om godkjenning av en klinisk utprøving eller om en vesentlig endring. Den skal også gi 

unionsborgere tilgang til kliniske opplysninger om legemidler. Med henblikk på dette skal alle data i EU-databasen lagres i et 

søkevennlig format, alle data som hører sammen skal grupperes ved hjelp av EU-utprøvingsnummeret, og det skal opprettes 

hyperlenker som forbinder data og dokumenter som hører sammen og som befinner seg i EU-databasen og i andre databaser 

som Kontoret administrerer. 

3.  EU-databasen skal støtte registrering og innsending til legemiddelkatalogen i Eudravigilance-databasen av alle data om 

legemidler uten markedsføringstillatelse i Unionen og om stoffer som ikke er godkjent som en del av et legemiddel i Unionen, 

som er nødvendig for å vedlikeholde katalogen. I den forbindelse samt med henblikk på å gjøre det mulig for sponsoren å 

krysshenvise til tidligere søknader, skal det utstedes et EU-utprøvingsnummer for hvert legemiddel uten markeds-

føringstillatelse, og det skal utstedes en EU-kode for virksomme stoffer for hvert nytt virksomt stoff som ikke tidligere er 

godkjent som en del av et legemiddel i Unionen. Dette skal gjøres før eller under søknaden om godkjenning av den første 

kliniske utprøvingen med legemiddelet eller det virksomme stoffet, innsendt i samsvar med denne forordning. Numrene skal 

nevnes i alle senere søknader om kliniske utprøvinger og vesentlige endringer av dem. 

Data som er innsendt i samsvar med første ledd og som beskriver legemidlene og stoffene, skal overholde Unionens og 

internasjonale standarder for identifisering av legemidler og virksomme stoffer. Når et utprøvingspreparat som allerede har 

markedsføringstillatelse i Unionen og/eller et virksomt stoff som er en del av et legemiddel som har markedsføringstillatelse i 

Unionen, skal brukes i en klinisk utprøving, skal det vises til numrene til de relevante legemidler og virksomme stoffer i 

søknaden om den kliniske utprøvingen. 

4.  EU-databasen skal være offentlig tilgjengelig, med mindre det av en av følgende årsaker er berettiget med fortrolig 

behandling av samtlige eller noen av de data og opplysninger den inneholder: 

a)  vern av personopplysninger i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001, 

b)  vern av kommersielt fortrolige opplysninger, særlig ved at det tas hensyn til status for markedsføringstillatelsen for 

legemiddelet, med mindre offentliggjøring kan begrunnes med tvingende allmenne hensyn, 

c)  vern av fortrolig kommunikasjon mellom medlemsstater med hensyn til utarbeidingen av vurderingsrapporten, 

d) sikring av medlemsstatenes effektive tilsyn med gjennomføringen av en klinisk utprøving. 

5.  Uten at det berører nr. 4, og med mindre offentliggjøring kan begrunnes med tvingende allmenne hensyn, skal opplys-

ninger som inngår i søknadsdokumentene, ikke være offentlig tilgjengelige før beslutningen om den kliniske utprøvingen er tatt. 

6.  EU-databasen skal inneholde personopplysninger bare i den grad det er nødvendig med henblikk på nr. 2. 

7.  Ingen personopplysninger om forsøkspersoner skal være offentlig tilgjengelige.  
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8.  Brukergrensesnittet i EU-databasen skal være tilgjengelig på alle offisielle EU-språk. 

9.  Sponsoren skal løpende ajourføre opplysningene i EU-databasen ved eventuelle endringer i kliniske utprøvinger som ikke 

er vesentlige endringer, men som er relevante for de berørte medlemsstaters tilsyn med den kliniske utprøvingen. 

10.  Kontoret, Kommisjonen og medlemsstatene skal sikre at den registrerte kan utøve sin til rett til å bli informert, få tilgang 

til og rette opplysninger og til å innvende mot behandlingen av opplysninger i samsvar med henholdsvis forordning (EF) 

nr. 45/2001 og nasjonal personvernlovgivning som gjennomfører direktiv 95/46/EF. De skal sikre at den registrerte effektivt 

kan utøve retten til å få tilgang til opplysninger om seg selv, og retten til å få rettet eller slettet feilaktige eller ufullstendige 

opplysninger. Innenfor rammen av sine respektive ansvarsområder skal Kontoret, Kommisjonen og medlemsstatene sikre at 

feilaktige og ulovlig behandlede opplysninger slettes i samsvar med gjeldende lovgivning. Rettinger og slettinger skal utføres så 

snart som mulig, og senest 60 dager etter at en registrert har anmodet om det. 

Artikkel 82 

EU-portalens og EU-databasens funksjonalitet 

1.  Kontoret skal i samarbeid med medlemsstatene og Kommisjonen utarbeide funksjonsspesifikasjoner for EU-portalen og 

EU-databasen samt en frist for å gjennomføre dem. 

2.  Kontorets styre skal, på grunnlag av en uavhengig revisjonsrapport, underrette Kommisjonen når den har kontrollert at 

EU-portalen og EU-databasen er fullt funksjonsdyktige og systemene oppfyller funksjonsspesifikasjonene som er utarbeidet i 

henhold til nr. 1. 

3.  Når Kommisjonen anser at vilkårene nevnt i nr. 2 er oppfylt, skal den offentliggjøre en melding om dette i Den europeiske 

unions tidende. 

KAPITTEL XV 

SAMARBEID MELLOM MEDLEMSSTATER 

Artikkel 83 

Nasjonale kontaktpunkter 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke ett nasjonalt kontaktpunkt for å tilrettelegge for de framgangsmåter som er fastsatt i 

kapittel II og III. 

2.  Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om kontaktpunktet nevnt i nr. 1. Kommisjonen skal offentliggjøre en liste 

over de nasjonale kontaktpunktene. 

Artikkel 84 

Støtte fra Kontoret og Kommisjonen 

Kontoret skal støtte medlemsstatenes samarbeid innenfor rammen av de framgangsmåter for godkjenning som er fastsatt i 

kapittel II og III i denne forordning, ved å vedlikeholde og ajourføre EU-portalen og EU-databasen i samsvar med de erfaringer 

som gjøres ved gjennomføringen av denne forordning. 

Kommisjonen skal støtte medlemsstatenes samarbeid nevnt i artikkel 44 nr. 2. 

Artikkel 85 

Samordnings- og rådgivningsgruppe for kliniske utprøvinger 

1.  Det opprettes herved en samordnings- og rådgivningsgruppe for kliniske utprøvinger bestående av de nasjonale 

kontaktpunkter nevnt i artikkel 83.  
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2.  Gruppen skal ha følgende oppgaver: 

a)  støtte utveksling mellom medlemsstatene og Kommisjonen av opplysninger om erfaringene fra gjennomføringen av denne 

forordning, 

b)  bistå Kommisjonen med å yte støtten nevnt i artikkel 84 annet ledd, 

c)  utarbeide anbefalinger om kriterier for utvelgelsen av en rapporterende medlemsstat. 

3.  En representant for Kommisjonen skal lede gruppen. 

4.  Gruppen skal møtes jevnlig samt ved behov på anmodning fra Kommisjonen eller en medlemsstat. Punktene på møtets 

dagsorden skal oppføres på anmodning fra Kommisjonen eller en medlemsstat. 

5.  Kommisjonen skal ivareta sekretariatsoppgavene. 

6.  Gruppen skal selv fastsette sin forretningsorden. Denne forretningsorden skal offentliggjøres. 

KAPITTEL XVI 

GEBYRER 

Artikkel 86 

Alminnelig prinsipp 

Denne forordning skal ikke berøre medlemsstatenes mulighet til å ilegge gebyrer for den virksomhet som er beskrevet i denne 

forordning, forutsatt at størrelsen på gebyret fastsettes på en åpen måte og på grunnlag av prinsippene om kostnadsdekning. 

Medlemsstatene kan fastsette reduserte gebyrer for ikke-kommersielle kliniske utprøvinger. 

Artikkel 87 

Ett gebyr per virksomhet per medlemsstat 

En medlemsstat skal ikke kreve at det for en vurdering i henhold til kapittel II og III betales gebyr flere ganger til forskjellige 

organer som deltar i vurderingen. 

KAPITTEL XVII 

GJENNOMFØRINGSRETTSAKTER OG DELEGERTE RETTSAKTER 

Artikkel 88 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for legemidler for mennesker, nedsatt ved direktiv 2001/83/EF. Denne 

komiteen er en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

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 skal få anvendelse. 

Artikkel 89 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter på de vilkår som er fastsatt i denne artikkel.  
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2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 27, 39 og 45, artikkel 63 nr. 1 og artikkel 70 skal gis 

Kommisjonen for et tidsrom på fem år fra datoen nevnt i artikkel 99 annet ledd. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den 

delegerte myndigheten senest seks måneder før utløpet av tidsrommet på fem år. Delegeringen av myndighet skal stilltiende 

forlenges med perioder av tilsvarende varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse 

senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst tilbakekalle delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 27, 39 og 45, 

artikkel 63 nr. 1 og artikkel 70. En beslutning om tilbakekalling skal avslutte delegeringen av den myndighet som er angitt i 

nevnte beslutning. Beslutningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere 

tidspunkt som er angitt i beslutningen. Beslutningen berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 27, 39 og 45, artikkel 63 nr. 1 og artikkel 70 skal tre i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har kommet med innvendinger innen to måneder fra den dag rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før utløpet av dette tidsrommet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har innvendinger. Dette tidsrommet skal forlenges med to måneder på initiativ fra 

Europaparlamentet og Rådet. 

KAPITTEL XVIII 

DIVERSE BESTEMMELSER 

Artikkel 90 

Særlige krav til særskilte grupper av legemidler 

Denne forordning skal ikke berøre anvendelsen av nasjonal lovgivning som forbyr eller begrenser salg av særlige typer celler 

fra mennesker eller dyr, eller salg, utlevering eller bruk av legemidler som inneholder, består av eller er utledet fra slike celler, 

eller av legemidler som brukes som abortframkallende midler, eller av legemidler som inneholder narkotiske stoffer i henhold 

til relevante, gjeldende internasjonale konvensjoner, f.eks. De forente nasjoners alminnelige narkotikakonvensjon av 1961. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om den relevante nasjonale lovgivning. 

Det kan ikke gjennomføres utprøvinger med genterapi som fører til endringer i kjønnscellers genetiske identitet hos 

forsøkspersonen. 

Artikkel 91 

Forholdet til annet unionsregelverk 

Denne forordning skal ikke berøre rådsdirektiv 97/43/Euratom(1), rådsdirektiv 96/29/Euratom(2), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/18/EF(3), europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF(4), europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/98/EF(5), europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/53/EF(6) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/41/EF(7).  

  

(1) Rådsdirektiv 97/43/Euratom av 30. juni 1997 om vern av personers helse mot ioniserende stråling i forbindelse med medisinsk bestråling 

og om oppheving av direktiv 84/466/Euratom (EFT L 180 av 9.7.1997, s. 22). 

(2) Rådsdirektiv 96/29/Euratom av 13. mai 1996 om fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsstandarder for vern av helsen til arbeidstakere og 

allmennheten mot fare forårsaket av ioniserende stråling (EFT L 159 av 29.6.1996, s. 1). 

(3) 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). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF av 31. mars 2004 om fastsettelse av standarder for kvalitet og sikkerhet ved donasjon, 

uttak, kontroll, behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker (EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF av 27. januar 2003 om fastsettelse av standarder for kvaliteten og sikkerheten ved tapping, 

kontroll, behandling, oppbevaring og distribusjon av blod og blodkomponenter fra mennesker og om endring av direktiv 2001/83/EF (EUT 

L 33 av 8.2.2003, s. 30). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/53/EU av 7. juli 2010 om kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskeorganer beregnet på 

transplantasjon (EUT L 207 av 6.8.2010, s. 14). 

(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/41/EF av 6. mai 2009 om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (EUT L 125 av 

21.5.2009, s. 75). 
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Artikkel 92 

Utprøvingspreparater, andre legemidler og framgangsmåter som er gebyrfrie for forsøkspersonen 

Uten at det berører medlemsstatenes kompetanse til å utforme sin helsepolitikk og organisere og yte helsetjenester og legehjelp, 

skal kostnadene i forbindelse med utprøvingspreparater, tilleggslegemidler, medisinsk utstyr som brukes til å tilføre dem eller 

framgangsmåter som er særlig påkrevd i henhold til protokollen, ikke belastes forsøkspersonen med mindre lovgivningen i den 

berørte medlemsstat krever det. 

Artikkel 93 

Vern av personopplysninger 

1.  Medlemsstatene skal anvende direktiv 95/46/EF på behandling av personopplysninger som utføres i medlemsstatene i 

henhold til denne forordning. 

2.  Forordning (EF) nr. 45/2001 skal få anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres av Kommisjonen og 

Kontoret i henhold til denne forordning. 

Artikkel 94 

Sanksjoner 

1.  Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner mot overtredelser av denne forordning og treffe alle de tiltak som er 

nødvendige for å sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 

virke avskrekkende. 

2.  Reglene nevnt i nr. 1 skal blant annet være rettet mot 

a)  manglende overholdelse av denne forordnings bestemmelser om innsending av opplysninger til EU-databasen med henblikk 

på offentliggjøring, 

b)  manglende overholdelse av denne forordnings bestemmelser om forsøkspersoners sikkerhet. 

Artikkel 95 

Sivil- og strafferettslig ansvar 

Denne forordning berører ikke nasjonal lovgivning eller unionsrett om det sivil- og strafferettslige ansvaret til en sponsor eller 

utprøver. 

KAPITTEL XIX 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 96 

Oppheving 

1.  Direktiv 2001/20/EF oppheves med virkning fra datoen nevnt i artikkel 99 annet ledd. 

2.  Henvisninger til direktiv 2001/20/EF skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg VII. 

Artikkel 97 

Gjennomgåelse 

Fem år etter datoen nevnt i artikkel 99 annet ledd og deretter hvert femte år skal Kommisjonen legge fram en rapport for 

Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne forordning. Rapporten skal inneholde en vurdering av forordningens 

virkning på den vitenskapelige og tekniske utvikling, omfattende opplysninger om de ulike typer av kliniske utprøvinger som er 

godkjent i henhold til denne forordning, samt de tiltak som kreves for å opprettholde konkurransedyktigheten til den europeiske 

kliniske forskning. Kommisjonen skal, dersom det er hensiktsmessig, framlegge et forslag til regelverk basert på rapporten med 

henblikk på å ajourføre bestemmelsene i denne forordning. 
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Artikkel 98 

Overgangsbestemmelse 

1.  Som unntak fra artikkel 96 nr. 1 i denne forordning, når søknaden om godkjenning av en klinisk utprøving er innsendt før 

datoen nevnt i artikkel 99 annet ledd i denne forordning i henhold til direktiv 2001/20/EF, skal den kliniske utprøvingen 

fortsette å være omfattet av nevnte direktiv inntil tre år etter den datoen. 

2.  Som unntak fra artikkel 96 nr. 1 i denne forordning, når søknaden om godkjenning av en klinisk utprøving er innsendt 

mellom seks måneder etter datoen for offentliggjøring av meldingen nevnt i artikkel 82 nr. 3 i denne forordning og 18 måneder 

etter datoen for offentliggjøring av meldingen eller, dersom offentliggjøringen av meldingen skjer tidligere enn 28. november 

2015, for søknader som innsendes mellom 28. mai 2016 og 28. mai 2017, kan den kliniske utprøvingen igangsettes i samsvar 

med artikkel 6, 7 og 9 i direktiv 2001/20/EF. Den kliniske utprøvingen skal fortsatt være omfattet av nevnte direktiv inntil 

42 måneder etter datoen for offentliggjøring av meldingen nevnt i artikkel 82 nr. 3 i denne forordning eller, dersom 

offentliggjøringen skjer tidligere enn 28. november 2015, inntil 28. mai 2019. 

Artikkel 99 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra og med seks måneder etter offentliggjøring av meldingen nevnt i artikkel 82 nr. 3, men under ingen 

omstendigheter senere enn 28. mai 2016. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 16. april 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

SØKNADSDOKUMENTER FOR DEN FØRSTE SØKNADEN 

A.  INNLEDNING OG ALMINNELIGE PRINSIPPER 

1.  Sponsoren skal, dersom det er relevant, vise til eventuelle tidligere søknader. Dersom disse søknadene er innsendt av 

en annen sponsor, skal den skriftlige avtalen fra denne sponsoren sendes inn. 

2.  Dersom en klinisk utprøving har mer enn én sponsor, skal søknadsdokumentene inneholde utførlige opplysninger om 

ansvarsområdene til hver enkelt sponsor. 

3.  Søknaden skal undertegnes av sponsoren eller av en representant for sponsoren. Underskriften bekrefter at sponsoren 

er sikker på at 

a)  de oppgitte opplysningene er fullstendige, 

b)  de vedlagte dokumentene inneholder en nøyaktig redegjørelse av de tilgjengelige opplysninger, 

c)  den kliniske utprøvingen skal gjennomføres i samsvar med protokollen og 

d)  den kliniske utprøvingen skal gjennomføres i samsvar med denne forordning. 

4.  Søknadsdokumentene for en søknad som er begrenset til del I av vurderingsrapporten nevnt i artikkel 11, skal omfatte 

bare avsnitt B–J og Q i dette vedlegg. 

5.  Uten at det berører artikkel 26, skal søknadsdokumentene for en søknad som er begrenset til del II av vurderings-

rapporten nevnt i artikkel 11 og søknadsdokumentene for en søknad nevnt i artikkel 14, omfatte bare avsnitt K–R i 

dette vedlegg. 

B.  FØLGEBREV 

6.  Følgebrevet skal angi EU-utprøvingsnummeret og det universelle prøvingsnummeret, og det skal gjøres oppmerksom 

på eventuelle særlige forhold ved utprøvingen. 

7.  Følgebrevet trenger imidlertid ikke å gjenta opplysningene som allerede er angitt i EU-søknadsskjemaet, med 

følgende unntak: 

a)  særlige egenskaper ved populasjonen for den kliniske utprøvingen, f.eks. forsøkspersoner som er ute av stand til å 

gi informert samtykke, mindreårige og gravide eller ammende, 

b)  om den kliniske utprøvingen innebærer at et nytt virksomt stoff for første gang tilføres mennesker, 

c)  om Kontoret, en medlemsstat eller en tredjestat har gitt vitenskapelige råd om den kliniske utprøvingen eller 

utprøvingspreparatet, 

d)  om den kliniske utprøvingen inngår eller skal inngå i et utviklingsprogram for pediatriske legemidler nevnt i 

avdeling II kapittel 3 i forordning (EF) nr. 1901/2006 (dersom Kontoret allerede har tatt en beslutning om et 

utviklingsprogram for pediatriske legemidler, skal følgebrevet inneholde en lenke til beslutningen på Kontorets 

nettsted), 

e)  om utprøvingspreparatene eller tilleggslegemidlene er narkotiske, psykotrope eller radioaktive legemidler, 

f)  om utprøvingspreparatene består av eller inneholder en eller flere genmodifiserte organismer, 

g)  om sponsoren har fått utprøvingspreparatet klassifisert som et legemiddel mot sjeldne sykdommer for en sjelden 

sykdom, 

h)  en uttømmende liste, herunder rettslig status, over alle utprøvingspreparater og en liste over alle til-

leggslegemidler, og  
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i)  en liste over medisinsk utstyr som skal undersøkes i den kliniske utprøvingen, men som ikke utgjør en del av 

utprøvingspreparatet eller utprøvingspreparatene, sammen med en erklæring om hvorvidt det medisinske utstyret 

er CE-merket for tiltenkt bruk. 

8.  Følgebrevet skal angi hvor i søknadsdokumentene opplysningene i nr. 7 finnes. 

9.  Følgebrevet skal angi om sponsoren anser den kliniske utprøvingen som en klinisk lavintervensjonsutprøving og 

inneholde en utførlig begrunnelse for dette. 

10.  Følgebrevet skal angi om den kliniske utprøvingens metode forutsetter at det utpekes grupper av forsøkspersoner, 

snarere enn enkeltstående forsøkspersoner, til å motta ulike utprøvingspreparater i en klinisk utprøving, og om det 

som følge av dette kan innhentes informert samtykke etter en forenklet framgangsmåte. 

11.  Følgebrevet skal angi hvor i søknadsdokumentene det finnes nødvendige opplysninger med henblikk på å vurdere om 

en bivirkning er en mistenkt uventet og alvorlig bivirkning, dvs. referansesikkerhetsopplysningene. 

12.  Dersom en søknad sendes inn på nytt, skal følgebrevet angi EU-utprøvingsnummeret for den forrige søknaden om 

klinisk utprøving, utheve endringer i forhold til forrige innsending og, dersom det er relevant, angi hvordan 

eventuelle uløste problemer i første innsending er blitt løst. 

C.  EU-SØKNADSSKJEMA 

13.  Riktig utfylt EU-søknadsskjema. 

D.  PROTOKOLL 

14.  Protokollen skal beskrive målsetting, utforming, metoder, statistiske betraktninger, formål og organisering i 

forbindelse med den kliniske utprøvingen. 

15.  Protokollen skal identifiseres gjennom følgende: 

a)  tittelen på den kliniske utprøvingen, 

b)  EU-utprøvingsnummeret, 

c)  sponsorens protokollkodenummer som gjelder for alle versjoner av protokollen (dersom det er relevant), 

d)  versjonens dato og nummer, som skal ajourføres ved endringer, 

e)  en kort tittel eller betegnelse på protokollen, og 

f)  sponsorens navn og adresse, samt navn på og oppgaver for sponsorens representant(er), som har tillatelse til å 

undertegne protokollen eller eventuelle vesentlige endringer av den. 

16.  Protokollen skal, når det er mulig, være skrevet i et lett tilgjengelig og søkbart format framfor skannede bilder. 

17.  Protokollen skal minst omfatte følgende: 

a)  en erklæring om at den kliniske utprøvingen skal gjennomføres i samsvar med protokollen, denne forordning og 

prinsippene for god klinisk praksis, 

b)  en uttømmende liste over alle utprøvingspreparater og tilleggslegemidler, 

c)  et sammendrag av resultater fra ikke-kliniske studier som muligens kan være av klinisk betydning, og fra andre 

kliniske utprøvinger som kan være relevante for den kliniske utprøvingen, 

d)  et sammendrag av de kjente og mulige risikoer og fordeler, herunder en evaluering av de forventede fordeler og 

risikoer med henblikk på en vurdering i samsvar med artikkel 6; for forsøkspersoner som deltar i en klinisk 

utprøving i en nødssituasjon skal det vitenskapelige grunnlag for å anta at forsøkspersonens deltakelse kan føre 

til en direkte klinisk relevant fordel, dokumenteres, 

e)  dersom pasienter har deltatt i utformingen av den kliniske utprøvingen, en beskrivelse av deltakelsen,  
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f)  en beskrivelse av og en begrunnelse for doser, dosering, tilførselsvei og tilførselsmåte samt behandlingstid for 

alle utprøvingspreparater og tilleggslegemidler, 

g)  en erklæring om hvorvidt utprøvingspreparatene og tilleggslegemidlene som brukes i den kliniske utprøvingen, 

er godkjent; dersom de er godkjent, om de skal brukes i den kliniske utprøvingen i samsvar med vilkårene i 

markedsføringstillatelsen og, dersom de ikke er godkjent, en begrunnelse for bruken av ikke-godkjente til-

leggslegemidler i den kliniske utprøvingen, 

h)  en beskrivelse av grupper og undergrupper av forsøkspersonene som deltar i den kliniske utprøvingen, 

herunder, dersom det er relevant, grupper av forsøkspersoner med særlige behov, f.eks. alder, kjønn, deltakelse 

av friske frivillige, forsøkspersoner med sjeldne og svært sjeldne sykdommer, 

i)  henvisninger til litteratur og data som er relevante for den kliniske utprøvingen og danner grunnlag for 

utprøvingen, 

j)  en analyse av den kliniske utprøvingens relevans med henblikk på vurdering i samsvar med artikkel 6, 

k)  en beskrivelse av hvilken type klinisk utprøving som skal gjennomføres, og en analyse av utprøvingens 

utforming (herunder en skjematisk oversikt over utprøvingens utforming, framgangsmåter og faser, dersom det 

er relevant), 

l)  en spesifisering av de primære endepunkter og eventuelle sekundære endepunkter som skal måles under den 

kliniske utprøvingen, 

m)  en beskrivelse av de tiltak som er truffet for å begrense feilkilder, herunder, dersom det er relevant, 

randomisering og blinding, 

n)  en beskrivelse av den forventede varigheten av forsøkspersonenes deltakelse og en beskrivelse av rekkefølgen 

og varigheten av alle faser i den kliniske utprøvingen, herunder oppfølging, dersom det er relevant, 

o)  en klar og entydig beskrivelse av når den kliniske utprøvingen skal avsluttes og, dersom dette ikke er datoen for 

siste besøk av siste forsøksperson, en angivelse av forventet sluttdato med en begrunnelse, 

p)  en beskrivelse av kriteriene for å avbryte deler av eller hele den kliniske utprøvingen, 

q)  ordninger for å opprettholde randomiseringskoder for behandling under den kliniske utprøvingen samt 

framgangsmåter for å bryte kodene, dersom det er relevant, 

r)  en beskrivelse av framgangsmåter for å identifisere data som skal registreres direkte i forsøkspersonskjemaer og 

som anses som kildedata, 

s)  en beskrivelse av ordningene for å overholde gjeldende regler for innsamling, lagring og framtidig bruk av 

biologiske prøver fra forsøkspersonen, dersom det er relevant, med mindre beskrivelsen finnes i et eget 

dokument, 

t)  en beskrivelse av ordningene for å spore, lagre, tilintetgjøre og returnere utprøvingspreparatet og det ikke-

godkjente tilleggslegemiddelet i samsvar med artikkel 51, 

u)  en beskrivelse av de statistiske metoder som skal brukes, herunder, dersom det er relevant: 

— tidspunktet for en eventuell planlagt delanalyse og antall forsøkspersoner som skal inkluderes, 

— årsaker til valg av utvalgsstørrelse, 

— beregninger av den kliniske utprøvingens statistiske verdi og kliniske relevans, 

— signifikansnivået som skal brukes, 

— kriterier for avslutningen av den kliniske utprøvingen, 

— framgangsmåter for å redegjøre for manglende, ubrukte og falske data, og for å rapportere eventuelle avvik 

fra den opprinnelige statistiske plan, og 

— utvalget av forsøkspersoner som skal inkluderes i analysene,  
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v)  en beskrivelse av inklusjons- og eksklusjonskriterier, herunder kriterier for å trekke enkelte forsøkspersoner fra 

behandlingen eller den kliniske utprøvingen, 

w)  en beskrivelse av framgangsmåter for å trekke forsøkspersoner fra behandlingen eller den kliniske utprøvingen, 

herunder framgangsmåter for å samle inn opplysninger om forsøkspersoner som ikke lenger deltar, fram-

gangsmåter for å erstatte forsøkspersoner og for å følge opp forsøkspersoner som har trukket seg fra 

behandlingen eller den kliniske utprøvingen, 

x)  en begrunnelse for å inkludere forsøkspersoner som er ute av stand til å gi informert samtykke, eller andre 

særlige populasjoner, som mindreårige, 

y)  en begrunnelse for fordelingen av kjønn og alder blant forsøkspersonene og, dersom et bestemt kjønn eller en 

bestemt aldersgruppe er ekskludert fra eller underrepresentert i de kliniske utprøvingene, en årsaksforklaring og 

en begrunnelse for disse eksklusjonskriterier, 

z)  en utførlig beskrivelse av framgangsmåtene for rekruttering og innhenting av informert samtykke, særlig når 

forsøkspersoner er ute av stand til å gi informert samtykke, 

aa)  en beskrivelse av de behandlinger, herunder legemidler, som er tillatt eller ikke tillatt før eller under den 

kliniske utprøvingen, 

ab)  en beskrivelse av framgangsmåter for ansvarsfordeling i forbindelse med levering og tilførsel av legemidler til 

forsøkspersoner, herunder opprettholdelse av blinding, dersom det er relevant, 

ac)  en beskrivelse av framgangsmåter for å overvåke forsøkspersonenes etterlevelse, dersom det er relevant, 

ad)  en beskrivelse av ordninger for å overvåke gjennomføringen av den kliniske utprøvingen, 

ae)  en beskrivelse av ordningene for å ivareta forsøkspersonene etter at deltakelsen i den kliniske utprøvingen er 

avsluttet, dersom ytterligere pleie er nødvendig på grunn av forsøkspersonenes deltakelse i den kliniske 

utprøvingen, og dersom den skiller seg fra det som normalt kan forventes for den aktuelle medisinske tilstand, 

af)  en spesifisering av parametrene for virkning og sikkerhet samt metodene og tidspunktene for vurdering, 

registrering og analysering av disse parametrene, 

ag)  en beskrivelse av etiske betraktninger knyttet til den kliniske utprøvingen dersom disse ikke er beskrevet et 

annet sted, 

ah)  en erklæring fra sponsoren (enten i protokollen eller i et eget dokument) som bekrefter at utprøverne og 

institusjonene som er involvert i den kliniske utprøvingen, kommer til å tillate overvåking, revisjoner og 

inspeksjoner fra myndighetenes side i forbindelse med den kliniske utprøvingen, og også sørge for direkte 

tilgang til kildedata og dokumenter, 

ai)  en beskrivelse av retningslinjene for offentliggjøring, 

aj)  behørig begrunnede årsaker til at sammendraget av resultatene av den kliniske utprøvingen skal kunne 

innsendes etter mer enn ett år, 

ak)  en beskrivelse av ordningene for å overholde gjeldende regler for vern av personopplysninger, særlig 

organisasjonsmessige og tekniske ordninger som vil bli innført for å unngå uautorisert tilgang, offentliggjøring, 

spredning, endring eller tap av informasjon og personopplysninger, 

al)  en beskrivelse av tiltak som vil bli gjennomført for å sikre fortrolig behandling av forsøkspersonenes journaler 

og personopplysninger, 

am)  en beskrivelse av tiltak som vil bli gjennomført ved brudd på personvernet for å begrense mulige negative 

virkninger. 

18.  Dersom en klinisk utprøving gjennomføres med et virksomt stoff som er tilgjengelig i Unionen under forskjellige 

handelsnavn i en rekke godkjente legemidler, kan protokollen definere behandlingen bare ved hjelp av det virksomme 

stoffet eller en anatomisk-terapeutisk-kjemisk kode (ATC-kode) (nivå 3–5) og ikke spesifisere handelsnavnet på 

hvert legemiddel.  
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19.  Med hensyn til varsling av uønskede hendelser, skal protokollen identifisere hvilke kategorier av 

a)  uønskede hendelser eller laboratorieavvik som er avgjørende for sikkerhetsvurderingen og som utprøveren må 

rapportere til sponsoren, og 

b)  alvorlige uønskede hendelser som utprøveren ikke umiddelbart trenger å rapportere til sponsoren. 

20.  Protokollen skal inneholde en beskrivelse av framgangsmåtene for 

a)  utprøverens stadfesting og registrering av uønskede hendelser, samt utprøverens rapportering av relevante 

uønskede hendelser til sponsoren, 

b)  utprøverens rapportering til sponsoren av alvorlige uønskede hendelser som ifølge protokollen ikke krever 

umiddelbar rapportering, 

c)  sponsorens rapportering av mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger til Eudravigilance-databasen, og 

d)  oppfølging av forsøkspersoner etter bivirkninger, herunder oppfølgingens type og varighet. 

21.  Dersom sponsoren har til hensikt å sende inn én enkelt sikkerhetsrapport for alle de utprøvingspreparater som brukes 

i den kliniske utprøvingen i samsvar med artikkel 43 nr. 2, skal årsakene til dette angis i protokollen. 

22.  Spørsmål som gjelder merking og avblinding av utprøvingspreparater, skal om nødvendig behandles i protokollen. 

23.  Protokollen skal ledsages av arbeidsordningen for overvåkingskomiteen. 

24.  Protokollen skal ledsages av et sammendrag av protokollen. 

E.  ORIENTERING TIL UTPRØVEREN 

25.  Det skal innsendes en orientering til utprøveren, utarbeidet i samsvar med dagens vitenskapelige kunnskapsnivå og 

internasjonale retningslinjer. 

26.  Hensikten med orienteringen er å gi utprøverne og andre involverte i den kliniske utprøvingen opplysninger som kan 

bidra til deres forståelse av begrunnelsen for og deres overholdelse av hovedkravene i protokollen, som doser, 

doseringshyppighet/-intervall, tilførselsmåter og framgangsmåter for overvåking av sikkerheten. 

27.  Opplysningene i orienteringen skal utformes på en kortfattet, enkel, objektiv, balansert og saklig måte som gjør det 

mulig for en kliniker eller utprøver å forstå dem og foreta en upartisk nytte-risikovurdering av den foreslåtte kliniske 

utprøvingens egnethet. Den skal utarbeides på grunnlag av alle tilgjengelige opplysninger og bevis som støtter 

begrunnelsen for den foreslåtte kliniske utprøvingen og sikker bruk av utprøvingspreparatet i den kliniske 

utprøvingen, og den skal utformes som et sammendrag. 

28.  Dersom utprøvingspreparatet er godkjent og brukes i samsvar med vilkårene i markedsføringstillatelsen, skal den 

godkjente preparatomtalen fungere som orientering til utprøveren. Dersom vilkårene for bruk i den kliniske 

utprøvingen skiller seg fra dem som er godkjent, skal preparatomtalen utfylles med et sammendrag av de relevante 

ikke-kliniske og kliniske data som støtter bruken av utprøvingspreparatet i den kliniske utprøvingen. Dersom 

utprøvingspreparatet bare er identifisert i protokollen ved hjelp av det virksomme stoffet, skal sponsoren velge én 

preparatomtale som skal tilsvare orienteringen for alle legemidler som inneholder det virksomme stoffet og som 

brukes på et utprøvingssted. 

29.  For en multinasjonal klinisk utprøving hvor legemiddelet som skal brukes i hver berørte medlemsstat, er godkjent på 

nasjonalt plan, og preparatomtalen varierer mellom de berørte medlemsstater, skal sponsoren velge én preparatomtale 

for hele den kliniske utprøvingen. Preparatomtalen skal være den som er best egnet til å ivareta pasientsikkerheten.  
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30.  Dersom orienteringen til utprøveren ikke er en preparatomtale, skal den inneholde et lett identifiserbart avsnitt med 

overskriften «Referansesikkerhetsopplysninger». I samsvar med nr. 10 og 11 i vedlegg III skal referansesikkerhets-

opplysningene inneholde produktinformasjon om utprøvingspreparatet og om hvordan det kan fastslås hvilke 

bivirkninger som skal anses som forventede bivirkninger, samt opplysninger om bivirkningenes hyppighet og art. 

F.  DOKUMENTASJON PÅ SAMSVAR MED GOD FRAMSTILLINGSPRAKSIS FOR UTPRØVINGSPREPARATET 

31.  Med hensyn til dokumentasjon på samsvar med god framstillingspraksis gjelder følgende: 

32.  Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjon når utprøvingspreparatet er godkjent og ikke endret, uavhengig av 

om det er framstilt i Unionen eller ikke. 

33.  Dersom utprøvingspreparatet ikke er godkjent og ikke har markedsføringstillatelse fra en tredjestat som er tilsluttet 

Den internasjonale konferanse om harmonisering av tekniske krav til registrering av legemidler for mennesker (ICH), 

og ikke er framstilt i Unionen, skal følgende dokumentasjon sendes inn: 

a)  en kopi av tillatelsen nevnt i artikkel 61, og 

b)  en bekreftelse fra den kvalifiserte personen i Unionen på at framstillingen overholder en god framstillingspraksis 

som minst tilsvarer god framstillingspraksis i Unionen, med mindre det finnes særlige bestemmelser i avtalene 

om gjensidig anerkjennelse mellom Unionen og tredjestater. 

34.  I alle andre tilfeller skal det sendes inn en kopi av tillatelsen nevnt i artikkel 61. 

35.  Når det gjelder virksomhet i forbindelse med utprøvingspreparater som omhandles i artikkel 61 nr. 5 og som ikke 

omfattes av en tillatelse i samsvar med artikkel 61, skal det sendes inn dokumentasjon på samsvar med kravene nevnt 

i artikkel 61 nr. 6. 

G.  DOKUMENTASJON OM UTPRØVINGSPREPARATET 

36.  Dokumentasjonen om utprøvingspreparatet skal inneholde informasjon om kvaliteten på utprøvingspreparatet, om 

framstilling og kontroll av utprøvingspreparatet samt data fra ikke-kliniske studier og fra den kliniske bruken av 

preparatet. 

1.1 Data om utprøvingspreparatet 

Innledning 

37.  Med hensyn til data kan dokumentasjonen om utprøvingspreparatet erstattes med annen dokumentasjon, som kan 

sendes inn alene eller sammen med forenklet dokumentasjon om utprøvingspreparatet. Nærmere opplysninger om 

den forenklede dokumentasjonen finnes i avsnitt 1.2 «Forenklet dokumentasjon om utprøvingspreparatet ved 

henvisning til annen dokumentasjon». 

38.  Hvert avsnitt i dokumentasjonen om utprøvingspreparatet skal innledes med en utførlig innholdsfortegnelse og en 

ordliste. 

39.  Opplysningene i dokumentasjonen om utprøvingspreparatet skal være kortfattet. Dokumentasjonen om utprøvings-

preparatet må ikke være unødig omfattende. Data bør helst framlegges i tabellform sammen med en kort beskrivelse 

av hovedpunktene. 

Data om kvalitet 

40.  Data om kvalitet skal sendes inn med en logisk struktur, som f.eks. modul 3 i formatet for felles tekniske dokumenter. 

Ikke-kliniske farmakologiske og toksikologiske data 

41.  Dokumentasjonen om utprøvingspreparatet skal også inneholde sammendrag av ikke-kliniske farmakologiske og 

toksikologiske data om utprøvingspreparatene som brukes i den kliniske utprøvingen i samsvar med internasjonale 

retningslinjer. Den skal inneholde en referanseliste over alle gjennomførte studier og relevante litteraturhenvisninger. 

Når det er hensiktsmessig, bør data framlegges i tabellform sammen med en kort beskrivelse som belyser hoved-

punktene. Sammendragene av de gjennomførte studiene skal gjøre det mulig å vurdere studiens egnethet og om den 

er blitt gjennomført i samsvar med en akseptabel protokoll.  
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42.  Ikke-kliniske farmakologiske og toksikologiske data skal sendes inn med en logisk struktur, som f.eks. modul 4 i 

formatet for felles tekniske dokumenter. 

43.  Dokumentasjonen om utprøvingspreparatet skal inneholde en kritisk analyse av dataene, herunder en begrunnelse for 

utelatelse av data, og en vurdering av preparatets sikkerhet i forbindelse med den foreslåtte kliniske utprøvingen 

framfor et rent faktabasert sammendrag av de gjennomførte studiene. 

44.  Dokumentasjonen om utprøvingspreparatet skal inneholde en redegjørelse for status med hensyn til god laboratorie-

praksis eller tilsvarende standarder, nevnt i artikkel 25 nr. 3. 

45.  Prøvematerialet som er brukt i toksisitetsstudier skal være representativt for materialet som brukes i den kliniske 

utprøvingen med hensyn til profiler for kvalitativ og kvantitativ urenhet. Tillaging av prøvematerialet skal være 

underlagt de nødvendige kontroller for å sikre dette og dermed styrke studiens gyldighet. 

Data fra tidligere kliniske utprøvinger og erfaringer fra mennesker 

46.  Data fra tidligere kliniske utprøvinger og erfaringer fra mennesker skal sendes inn med en logisk struktur, som f.eks. 

modul 5 i formatet for felles tekniske dokumenter. 

47.  Dette avsnitt skal inneholde sammendrag av alle tilgjengelige data fra tidligere kliniske utprøvinger med og 

erfaringer fra mennesker i forbindelse med utprøvingspreparatene. 

Det skal også inneholde en erklæring om de tidligere kliniske utprøvingenes samsvar med god klinisk praksis samt en 

henvisning til oppføringen i det offentlige registeret nevnt i artikkel 25 nr. 6. 

Samlet vurdering av nytte og risiko 

48.  Dette avsnitt skal inneholde et kortfattet, integrert sammendrag med en kritisk analyse av de ikke-kliniske og kliniske 

dataene med hensyn til mulig risiko og nytte ved utprøvingspreparatet i den foreslåtte kliniske utprøvingen, med 

mindre disse opplysningene allerede finnes i protokollen. I så fall skal det krysshenvises til det relevante avsnitt i 

protokollen. Teksten skal opplyse om eventuelle studier som ble avsluttet tidlig og drøfte årsakene. Ved evalueringer 

av forutsigbare risikoer og forventet nytte når det gjelder studier med mindreårige eller beslutningsudyktige voksne, 

skal det tas hensyn til de særlige bestemmelser som er fastsatt i denne forordning. 

49.  Når det er relevant, skal sikkerhetsmarginer drøftes med hensyn til relativ systemisk eksponering for utprø-

vingspreparatet, fortrinnsvis på grunnlag av data om området under kurven (AUC-data) eller om den høyeste 

konsentrasjonen (Cmax), alt etter hva som anses å være mest relevant, framfor anvendt dose. Den kliniske relevansen 

av eventuelle resultater fra ikke-kliniske og kliniske studier samt eventuelle anbefalinger om videre overvåking av 

virkninger og sikkerhet i de kliniske utprøvingene, skal også drøftes. 

1.2 Forenklet dokumentasjon om utprøvingspreparatet ved henvisning til annen dokumentasjon 

50.  Søkeren kan vise til annen dokumentasjon som er innsendt alene eller sammen med forenklet dokumentasjon om 

utprøvingspreparatet. 

Mulighet for å vise til orienteringen til utprøveren 

51.  Søkeren kan enten framlegge frittstående dokumentasjon om utprøvingspreparatet eller krysshenvise til orienteringen 

til utprøveren med hensyn til referansesikkerhetsopplysningene og sammendragene av de prekliniske og kliniske 

delene av dokumentasjonen om utprøvingspreparatet. I sistnevnte tilfelle skal sammendragene av prekliniske og 

kliniske opplysninger omfatte data, helst i tabellform, som er tilstrekkelig detaljerte til at vurderingsansvarlige kan ta 

en beslutning om utprøvingspreparatets mulige toksisitet og sikkerheten ved bruk av utprøvingspreparatet i den 

foreslåtte kliniske utprøvingen. Dersom særskilte sider ved de prekliniske eller kliniske dataene krever en detaljert 

forklaring fra sakkyndige eller drøfting utover det som pleier å inngå i orienteringen til utprøveren, skal de 

prekliniske og kliniske opplysningene innsendes som en del av dokumentasjonen om utprøvingspreparatet. 

Mulighet for å vise til preparatomtalen 

52.  Søkeren kan sende inn den versjon av preparatomtalen som gjelder på søknadstidspunktet, som dokumentasjon om 

utprøvingspreparatet dersom utprøvingspreparatet er godkjent. De nøyaktige krav er beskrevet i tabell 1. Dersom det 

sendes inn nye data, bør dette angis tydelig. 
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Tabell 1: Innhold i forenklet dokumentasjon om utprøvingspreparatet 

Typer av tidligere vurderinger Data om kvalitet Ikke-kliniske data Kliniske data 

Utprøvingspreparatet er godkjent eller har markeds-

føringstillatelse i et ICH-land og brukes i den kliniske 

utprøvingen: 

—  innenfor rammene av vilkårene i preparatomtalen 

—  utenfor rammene av vilkårene i preparatomtalen 

—  etter endring (for eksempel blinding) 

   

Preparatomtale 

Preparatomtale Dersom relevant Dersom relevant 

P+A Preparatomtale Preparatomtale 

En annen legemiddelform eller styrke av utprø-

vingspreparatet er godkjent eller har markeds-

føringstillatelse i et ICH-land og utprøvingspreparatet 

leveres av innehaveren av markedsføringstillatelsen 

Preparatomtale+P+A Ja Ja 

Utprøvingspreparatet er ikke godkjent og har ikke 

markedsføringstillatelse i et ICH-land, men det 

virksomme stoffet inngår i et godkjent legemiddel, og 

—  leveres av samme produsent 

—  leveres av en annen produsent 

   

Preparatomtale+P+A Ja Ja 

Preparatomtale+S+P+A Ja Ja 

Utprøvingspreparatet har vært gjenstand for en tidligere 

søknad om en klinisk utprøving og er godkjent i den 

berørte medlemsstat og er ikke blitt endret, og 

—  ingen nye data er blitt tilgjengelige siden siste 

endring av søknaden om klinisk utprøving, 

—  nye data er blitt tilgjengelige siden siste endring av 

søknaden om klinisk utprøving, 

—  brukes under andre omstendigheter 

   

Henvisning til tidligere søknad 

Nye data Nye data Nye data 

Dersom relevant Dersom relevant Dersom relevant 

(S: Data om det virksomme stoffet, P: Data om utprøvingspreparatet, A: Utfyllende opplysninger om lokaler og utstyr, 

sikkerhetsvurdering av fremmedstoffer, nye hjelpestoffer og løsemidler for rekonstituering og fortynningsmidler) 

53.  Dersom utprøvingspreparatet er definert i protokollen ut fra virksomt stoff eller ATC-kode (se nr. 18 ovenfor), kan 

søkeren erstatte dokumentasjonen om legemiddelet med én representativ preparatomtale for hvert virksomme stoff 

eller hvert virksomme stoff som hører inn under denne ATC-gruppen. Som et alternativ kan søkeren framlegge et 

samlet dokument som inneholder opplysninger som tilsvarer opplysningene i den representative preparatomtalen for 

hvert virksomme stoff som kan brukes som utprøvingspreparat i den kliniske utprøvingen. 

1.3 Dokumentasjon om utprøvingspreparat ved bruk av placebo 

54.  Dersom utprøvingspreparatet er et placebopreparat, skal informasjonskravene begrenses til data om kvaliteten. Ingen 

ytterligere dokumentasjon er nødvendig dersom placebopreparatet har samme sammensetning som det prøvde 

utprøvingspreparatet (med unntak av det virksomme stoffet), framstilles av samme produsent og ikke er sterilt. 
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H.  DOKUMENTASJON OM TILLEGGSLEGEMIDDEL 

55.  Uten at det berører artikkel 65, får dokumentasjonskravene fastsatt i avsnitt F og G også anvendelse på til-

leggslegemidler. Dersom tilleggslegemiddelet er godkjent i den berørte medlemsstat, kreves det likevel ingen 

ytterligere opplysninger. 

I.  VITENSKAPELIG RÅDGIVNING OG UTVIKLINGSPROGRAM FOR PEDIATRISKE LEGEMIDLER 

56.  Dersom det finnes en kopi av sammendraget av Kontorets eller av en medlemsstats eller tredjestats vitenskapelige 

rådgivning med hensyn til den kliniske utprøvingen, skal den framlegges. 

57.  Dersom den kliniske utprøvingen inngår i et avtalt utviklingsprogram for pediatriske legemidler, skal en kopi av 

Kontorets beslutning om avtalen om utviklingsprogrammet, samt uttalelsen fra Den pediatriske komité framlegges, 

med mindre disse dokumenter i sin helhet er tilgjengelige via Internett. I sistnevnte tilfelle er det nok å sette inn en 

lenke til denne dokumentasjonen i følgebrevet (se avsnitt B). 

J.  INNHOLD I UTPRØVINGSPREPARATETS MERKING 

58.  En beskrivelse av innholdet i utprøvingspreparatets merking i samsvar med vedlegg VI skal framlegges. 

K.  REKRUTTERINGSORDNINGER (OPPLYSNINGER FOR HVER BERØRTE MEDLEMSSTAT) 

59.  Med mindre det er beskrevet i protokollen, skal det finnes et separat dokument som inneholder en utførlig beskrivelse 

av framgangsmåtene for å inkludere forsøkspersoner, og som tydelig angir hva det første rekrutteringstrinnet består i. 

60.  Dersom rekrutteringen av forsøkspersoner skjer gjennom annonser, skal kopier av annonsematerialet framlegges, 

sammen med eventuelt trykt materiale og lyd- eller bildeopptak. De foreslåtte framgangsmåter for å behandle svar på 

annonser, skal beskrives. Dette omfatter kopier av meldinger som er brukt for å invitere forsøkspersoner til å delta i 

den kliniske utprøvingen samt ordninger for å gi informasjon eller råd til de respondenter som viser seg ikke å være 

egnet for å delta i den kliniske utprøvingen. 

L.  INFORMASJON TIL FORSØKSPERSONER, SKJEMA OG FRAMGANGSMÅTE FOR INFORMERT SAMTYKKE (OPPLYS-

NINGER FOR HVER BERØRTE MEDLEMSSTAT) 

61.  All informasjon som gis til forsøkspersonene (eller, dersom det er relevant, deres lovlig utpekte representanter) før de 

beslutter eller avslår å delta, skal framlegges sammen med skjemaet for skriftlig informert samtykke eller en annen 

egnet måte for å registrere informert samtykke i samsvar med artikkel 29 nr. 1. 

62.  En beskrivelse av framgangsmåter i forbindelse med informert samtykke for alle forsøkspersoner, og særlig 

a)  ved kliniske utprøvinger med mindreårige eller beslutningsudyktige forsøkspersoner skal det gis en beskrivelse av 

framgangsmåtene for å innhente informert samtykke fra de lovlig utpekte representantene og av deltakelsen til 

den mindreårige eller beslutningsudyktige forsøkspersonen, 

b)  dersom det skal benyttes en framgangsmåte med samtykke i nærvær av et upartisk vitne, skal alle relevante 

opplysninger om begrunnelsen for å bruke et upartisk vitne, om utvelgelse av det upartiske vitnet og om fram-

gangsmåten for å innhente informert samtykke, framlegges, 

c)  ved kliniske utprøvinger i nødssituasjoner nevnt i artikkel 35, skal det gis en beskrivelse av framgangsmåten for å 

innhente informert samtykke fra forsøkspersonen eller dennes lovlig utpekte representant til å fortsette den 

kliniske utprøvingen, 

d)  ved kliniske utprøvinger i nødssituasjoner nevnt i artikkel 35, skal det gis en beskrivelse av de framgangsmåter 

som er fulgt for å identifisere det akutte ved situasjonen og dokumentere den, 

e)  ved kliniske utprøvinger der metoden som anvendes krever at det utpekes grupper av forsøkspersoner, snarere enn 

enkeltstående forsøkspersoner, til å motta ulike utprøvingspreparater, nevnt i artikkel 30, og der det som følge av 

dette vil bli innhentet informert samtykke etter en forenklet framgangsmåte, skal det gis en beskrivelse av den 

forenklede framgangsmåten. 

63.  I tilfellene omhandlet i nr. 62 skal informasjonen som gis til forsøkspersonen og vedkommendes lovlig utpekte 

representant, framlegges. 
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M.  UTPRØVERENS EGNETHET (OPPLYSNINGER FOR HVER BERØRTE MEDLEMSSTAT) 

64.  Det skal framlegges en liste over planlagte utprøvingssteder, hovedutprøvernes navn og stilling og planlagt antall 

forsøkspersoner på utprøvingsstedene. 

65.  Det skal framlegges en beskrivelse av utprøvernes kvalifikasjoner i form av en ajourført CV og andre relevante 

dokumenter. Det skal gis en beskrivelse av all tidligere opplæring i prinsippene for god klinisk praksis og av all 

erfaring fra arbeid med kliniske utprøvinger og pasientpleie. 

66.  Det skal opplyses om alle omstendigheter som vil kunne påvirke utprøverens upartiskhet, f.eks. økonomiske 

interesser og institusjonell tilhørighet. 

N.  LOKALENES EGNETHET (OPPLYSNINGER FOR HVER BERØRTE MEDLEMSSTAT) 

67.  Det skal framlegges en behørig begrunnet skriftlig uttalelse om egnetheten til utprøvingsstedene og om hvordan de er 

tilpasset utprøvingspreparatets art og bruk, herunder en beskrivelse av lokalenes egnethet, utstyr, menneskelige 

ressurser samt en beskrivelse av sakkunnskapen, utstedt av lederen av klinikken/institusjonen på stedet for den 

kliniske utprøvingen eller av en annen ansvarlig person, i samsvar med ordningen som gjelder i den berørte 

medlemsstat. 

O.  BEVIS FOR FORSIKRINGSDEKNING ELLER ERSTATNINGSORDNING (OPPLYSNINGER FOR HVER BERØRTE MEDLEMS-

STAT) 

68.  Dersom det er relevant, skal det framlegges bevis for forsikringsdekning, garanti eller en lignende ordning. 

P.  ØKONOMISKE OG ANDRE ORDNINGER (OPPLYSNINGER FOR HVER BERØRTE MEDLEMSSTAT) 

69.  Det skal gis en kort beskrivelse av finansieringen av den kliniske utprøvingen. 

70.  Det skal framlegges opplysninger om økonomiske transaksjoner og godtgjøring til forsøkspersoner og utprøver/ 

utprøvingssted for deltakelse i den kliniske utprøvingen. 

71.  Det skal gis en beskrivelse av eventuelle andre avtaler mellom sponsoren og utprøvingsstedet. 

Q.  BEVIS FOR BETALT GEBYR (OPPLYSNINGER FOR HVER BERØRTE MEDLEMSSTAT) 

72.  Dersom det er relevant, skal det framlegges bevis for betalt gebyr. 

R.  BEVIS FOR AT OPPLYSNINGER BEHANDLES I HENHOLD TIL UNIONSRETTEN OM PERSONVERN 

73.  Det skal framlegges en erklæring fra sponsoren eller dennes representant om at opplysninger samles inn og behandles 

i samsvar med direktiv 95/46/EØF. 

 _____  
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VEDLEGG II 

SØKNADSDOKUMENTER FOR EN VESENTLIG ENDRING 

A.  INNLEDNING OG ALMINNELIGE PRINSIPPER 

1.  Dersom en vesentlig endring gjelder mer enn én klinisk utprøving med samme sponsor og samme utprøvingspreparat, 

kan sponsoren sende inn én søknad om godkjenning av den vesentlige endringen. Følgebrevet skal inneholde en liste 

over alle kliniske utprøvinger som berøres av den vesentlige endringen, med EU-utprøvingsnummeret og de respektive 

endringskodenumrene for hver av de kliniske utprøvingene. 

2.  Søknaden skal undertegnes av sponsoren eller av en representant for sponsoren. Underskriften skal bekrefte at 

sponsoren er sikker på at 

a)  de oppgitte opplysningene er fullstendige, 

b)  de vedlagte dokumentene inneholder en nøyaktig redegjørelse av de tilgjengelige opplysninger, og 

c)  den kliniske utprøvingen skal gjennomføres i samsvar med den endrede dokumentasjonen. 

B.  FØLGEBREV 

3.  Et følgebrev med følgende opplysninger: 

a)  i emnelinjen angis EU-utprøvingsnummeret sammen med tittelen på den kliniske utprøvingen og kodenummeret 

for den vesentlige endringen, noe som muliggjør entydig identifikasjon av den vesentlige endringen, og som skal 

brukes konsekvent i alle søknadsdokumentene, 

b)  søkerens identitet, 

c)  identifisering av den vesentlige endringen (sponsorens kodenummer for endringen samt dato), som kan vise til flere 

endringer i protokollen eller vitenskapelige underlagsdokumenter, 

d)  en uthevet angivelse av eventuelle særlige forhold ved endringen og en angivelse av hvor de relevante opplysninger 

eller avsnitt finnes i de opprinnelige søknadsdokumenter, 

e)  angivelse av eventuelle opplysninger som ikke finnes i skjemaet for søknad om endring, og som kan påvirke 

risikoen for forsøkspersonene, og 

f)  dersom det er relevant, en liste over alle kliniske utprøvinger som er vesentlig endret, med EU-utprøvingsnummeret 

og de respektive endringskodenumre. 

C. SKJEMA FOR SØKNAD OM ENDRING 

4.  Riktig utfylt skjema for søknad om endring. 

D.  BESKRIVELSE AV ENDRINGEN 

5.  Endringen skal presenteres og beskrives på følgende måte: 

a)  et utdrag fra dokumenter som skal endres, som viser tidligere og nåværende ordlyd med funksjonen «spor 

endringer», samt et utdrag som bare viser den nye ordlyden, samt en forklaring på endringene, og 

b)  uten at det berører bokstav a), en ny versjon av hele dokumentet dersom endringene er så omfattende eller 

vidtrekkende at de begrunner en helt ny versjon av dokumentet (i slike tilfeller skal en supplerende tabell vise 

endringene i dokumentet, slik at identiske endringer kan grupperes). 

6.  Den nye versjonen av dokumentet skal identifiseres ved hjelp av datoen og et ajourført versjonsnummer. 

E.  STØTTEOPPLYSNINGER 

7.  Eventuelt ytterligere støtteopplysninger skal minst omfatte følgende: 

a)  sammendrag av data, 

b)  en ajourført samlet nytte-risikovurdering, 
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c)  mulige konsekvenser for forsøkspersoner som allerede deltar i den kliniske utprøvingen, 

d)  mulige konsekvenser for resultatvurderingen, 

e)  dokumenter som gjelder endringer i informasjonen som gis til forsøkspersoner eller deres lovlig utpekte repre-

sentanter, framgangsmåter for informert samtykke, skjemaer for informert samtykke, informasjonsark eller 

invitasjoner, og 

f)  en begrunnelse for endringene det anmodes om i søknaden om en vesentlig endring. 

F.  AJOURFØRING AV EU-SØKNADSSKJEMA 

8.  Dersom en vesentlig endring innebærer endringer i opplysningene i EU-søknadsskjemaet nevnt i vedlegg I, skal det 

sendes inn en revidert versjon av skjemaet. Områdene som berøres av den vesentlige endringen, skal utheves i det 

reviderte skjemaet. 

G.  BEVIS FOR BETALT GEBYR (OPPLYSNINGER FOR HVER BERØRTE MEDLEMSSTAT) 

9.  Dersom det er relevant, skal det framlegges bevis for betalt gebyr. 

 _____  
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VEDLEGG III 

SIKKERHETSRAPPORTERING 

1.  UTPRØVERENS RAPPORTERING AV ALVORLIGE UØNSKEDE HENDELSER TIL SPONSOREN 

1.  Etter at den kliniske utprøvingen er avsluttet, trenger ikke utprøveren å aktivt overvåke de forsøkspersoner som han 

eller hun har behandlet, for uønskede hendelser med mindre noe annet er angitt i protokollen. 

2.  SPONSORENS RAPPORTERING AV MISTENKTE UVENTEDE OG ALVORLIGE BIVIRKNINGER TIL KONTORET I SAMSVAR 

MED ARTIKKEL 42 

2.1 Uønskede hendelser og årsakssammenheng 

2.  Medisineringsfeil, graviditet og bruk utenfor det som er angitt i protokollen, herunder feil bruk og misbruk av 

legemiddelet, skal omfattes av samme rapporteringsplikt som bivirkninger. 

3.  For å avgjøre om en uønsket hendelse er en bivirkning, skal det tas hensyn til om det foreligger en rimelig mulighet 

for å fastslå en årsakssammenheng mellom hendelsen og utprøvingspreparatet på grunnlag av en analyse av 

tilgjengelig dokumentasjon. 

4.  I mangel av opplysninger om årsakssammenheng fra rapporterende utprøver skal sponsoren samrå med rapporterende 

utprøver og oppmuntre vedkommende til å uttale seg om saken. Utprøverens vurdering av årsakssammenhengen skal 

ikke nedvurderes av sponsoren. Dersom sponsoren er uenig med utprøverens vurdering av årsakssammenhengen, skal 

både utprøverens og sponsorens synspunkter framgå av rapporten. 

2.2 «Forventet»/«uventet» og referansesikkerhetsopplysningene 

5.  Når det skal avgjøres om en uønsket hendelse er uventet, skal det tas hensyn til om hendelsen tilfører vesentlige 

opplysninger om spesifisiteten til, økningen av forekomst av eller alvorligheten til en kjent, tidligere dokumentert 

alvorlig bivirkning. 

6.  Sponsoren skal i referansesikkerhetsopplysningene angi i hvilken grad en bivirkning forventes å inntreffe. I hvilken 

grad en bivirkning forventes å inntreffe bestemmes på grunnlag av tidligere observerte hendelser med det virksomme 

stoffet, og ikke på grunnlag av et legemiddels forventede farmakologiske egenskaper eller hendelser knyttet til 

forsøkspersonens sykdom. 

7.  Referansesikkerhetsopplysningene skal inngå i preparatomtalen eller orienteringen til utprøveren. Følgebrevet skal 

vise til hvor referansesikkerhetsopplysningene finnes i søknadsdokumentene. Dersom utprøvingspreparatet er 

godkjent i flere berørte medlemsstater med ulike preparatomtaler, skal sponsoren velge den preparatomtalen som er 

mest egnet til å ivareta forsøkspersonenes sikkerhet, som referansesikkerhetsopplysninger. 

8.  Referansesikkerhetsopplysningene kan endres mens en klinisk utprøving pågår. Ved rapportering av mistenkte 

uventede alvorlige bivirkninger gjelder den versjon av referansesikkerhetsopplysningene som er i kraft når den 

aktuelle bivirkningen inntreffer. En endring i referansesikkerhetsopplysningene påvirker dermed antallet bivirkninger 

som skal rapporteres som mistenkte uventede alvorlige bivirkninger. Se avsnitt 3 i dette vedlegg for gjeldende 

referansesikkerhetsopplysninger med henblikk på den årlige sikkerhetsrapporten. 

9.  Dersom rapporterende utprøver har gitt opplysninger om i hvilken grad hendelser kan forventes, skal sponsoren ta 

hensyn til dette. 

2.3 Opplysninger ved rapportering av mistenkte uventede alvorlige bivirkninger 

10.  Opplysningene skal minst omfatte følgende: 

a)  et gyldig EU-utprøvingsnummer, 

b)  sponsorens studienummer, 

c)  en identifiserbar kodet forsøksperson, 

d)  en identifiserbar rapportør, 

e)  en mistenkt uventet og alvorlig bivirkning, 

f)  et utprøvingspreparat under mistanke (herunder det virksomme stoffets navnekode), 

g)  en vurdering av årsakssammenheng.  
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11.  For å kunne behandle rapporten elektronisk på behørig måte skal følgende administrative opplysninger angis: 

a)  avsenderens entydige identifikator for sikkerhetsrapporten (saken), 

b)  datoen da de første opplysningene ble mottatt fra hovedkilden, 

c)  datoen da de siste opplysningene ble mottatt; 

d)  sakens globale, entydige identifikasjonsnummer, 

e)  avsenderens identifikator. 

2.4 Oppfølgingsrapporter om mistenkte uventede alvorlige bivirkninger 

12.  Dersom den første rapporten om en mistenkt uventet og alvorlig bivirkning nevnt i artikkel 42 nr. 2 (dødelig eller 

livstruende) er ufullstendig, for eksempel dersom sponsoren ikke har gitt alle opplysninger innen sju dager, har 

sponsoren en frist på ytterligere åtte dager til å sende inn en fullstendig rapport basert på de første opplysningene. 

13.  Fristen for første rapportering (dag 0 = Di 0) begynner å løpe når sponsoren har mottatt de opplysninger som minst 

kreves for å oppfylle rapporteringskriteriene. 

14.  Dersom sponsoren mottar vesentlige nye opplysninger om et tilfelle som allerede er rapportert, begynner fristen å 

løpe på nytt fra dag null, dvs. datoen da de nye opplysningene ble mottatt. Disse opplysninger skal rapporteres i form 

av en oppfølgingsrapport innen 15 dager. 

15.  Dersom den første rapporten om en mistenkt uventet og alvorlig bivirkning nevnt i artikkel 42 nr. 2 bokstav c) (som 

opprinnelig ble ansett som ikke dødelig eller livstruende, men som viser seg å være dødelig eller livstruende), er 

ufullstendig, skal det utarbeides en oppfølgingsrapport snarest mulig og senest sju dager etter at det først ble kjent at 

bivirkningen var dødelig eller livstruende. Sponsoren skal sende inn en fullstendig rapport innen ytterligere åtte 

dager. 

16.  I tilfeller hvor en mistenkt uventet og alvorlig bivirkning viser seg å være dødelig eller livstruende, til tross for at den 

innledningsvis ble ansett som ikke dødelig eller ikke livstruende, og den første rapporten ennå ikke er innsendt, skal 

det utarbeides en kombinert rapport. 

2.5 Avblinding av behandlingstildeling 

17.  Utprøveren skal avblinde behandlingstildelingen for en forsøksperson mens en klinisk utprøving pågår bare dersom 

avblindingen har betydning for forsøkspersonens sikkerhet. 

18.  Når sponsoren rapporterer en mistenkt uventet og alvorlig bivirkning til Kontoret, skal sponsoren avblinde bare 

behandlingstildelingen for den berørte forsøkspersonen som er rammet av den mistenkte uventede alvorlige 

bivirkningen. 

19.  Dersom en hendelse er en mulig mistenkt uventet og alvorlig bivirkning, skal sponsoren oppheve blindingen bare for 

denne forsøkspersonen. Blindingen skal opprettholdes for andre personer som har ansvar for den løpende 

gjennomføringen av den kliniske utprøvingen (f.eks. ledelsen, kontrollører, utprøvere) og for personer som har ansvar 

for dataanalyse og tolkning av resultater etter avsluttet klinisk utprøving, f.eks. personer med ansvar for biometri. 

20.  Avblindede opplysninger skal være tilgjengelig bare for personer som trenger å delta i sikkerhetsrapporteringen til 

Kontoret, for overvåkingskomiteene eller for personer som utfører løpende sikkerhetsvurderinger under den kliniske 

utprøvingen. 

21.  Når det gjelder kliniske utprøvinger som gjennomføres i forbindelse med sykdommer med høy sykelighet eller høy 

dødelighet, hvor endepunktene for virkning også kan være mistenkte uventede og alvorlige bivirkninger, eller når 

dødelighet eller en annen alvorlig konsekvens (som potensielt kan rapporteres som en mistenkt uventet alvorlig 

bivirkning) er endepunktet for virkning i en klinisk utprøving, kan det imidlertid skade den kliniske utprøvingens 

integritet dersom blindingen systematisk oppheves. Under disse og lignende omstendigheter skal sponsoren 

understreke i protokollen hvilke alvorlige hendelser som skal behandles som sykdomsrelaterte, og derfor ikke skal 

medføre systematisk avblinding og hasterapportering. 

22.  Dersom en hendelse etter avblinding viser seg å være en mistenkt uventet og alvorlig bivirkning, gjelder de 

rapporteringsregler for mistenkte uventede alvorlige bivirkninger som er fastsatt i artikkel 42 og i avsnitt 2 i dette 

vedlegg. 

3.  SPONSORENS ÅRLIGE SIKKERHETSRAPPORT 

23.  Rapporten skal inneholde de referansesikkerhetsopplysninger som gjelder ved starten av rapporteringsperioden, i et 

tillegg. 
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24.  De referansesikkerhetsopplysninger som gjelder ved starten av rapporteringsperioden, skal være referanse-

sikkerhetsopplysninger i hele rapporteringsperioden. 

25.  Dersom det gjøres betydelige endringer i referansesikkerhetsopplysningene i rapporteringsperioden, skal disse angis i 

den årlige sikkerhetsrapporten. I så fall skal de reviderte referansesikkerhetsopplysningene sendes inn som et tillegg 

til rapporten, i tillegg til de referansesikkerhetsopplysninger som var gjeldende ved starten av rapporteringsperioden. 

Selv om det gjøres endringer i referansesikkerhetsopplysningene, skal de referansesikkerhetsopplysninger som var 

gjeldende ved starten av rapporteringsperioden, være referansesikkerhetsopplysninger i hele rapporteringsperioden. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

INNHOLD I SAMMENDRAGET AV RESULTATENE AV DEN KLINISKE UTPRØVINGEN 

Sammendraget av resultatene av den kliniske utprøvingen skal inneholde opplysninger om følgende forhold: 

A.  OPPLYSNINGER OM DEN KLINISKE UTPRØVINGEN: 

1.  Identifikasjon av den kliniske utprøvingen (herunder prøvingens tittel og protokollnummer). 

2.  Identifikatorer (herunder EU-utprøvingsnummer, andre identifikatorer). 

3.  Opplysninger om sponsoren (herunder vitenskapelige og offentlige kontaktpunkter). 

4.  Bestemmelser om pediatrisk bruk (herunder opplysninger om hvorvidt den kliniske utprøvingen inngår i et utviklings-

program for pediatriske legemidler). 

5.  Trinn i resultatanalysen (herunder opplysninger om datoen for en delanalyse av dataene, det foreløpige eller endelige 

analysetrinnet, datoen for avslutning av den kliniske utprøvingen i sin helhet). For kliniske utprøvinger som gjentar 

studier av utprøvingspreparater som allerede er godkjent og brukes i samsvar med vilkårene i markedsføringstillatelsen, 

skal sammendraget av resultater også angi problemstillinger som er påvist i de samlede resultatene av den kliniske 

utprøvingen med hensyn til relevante sider ved virkningen av det berørte legemiddelet. 

6.  Generelle opplysninger om den kliniske utprøvingen (herunder opplysninger om prøvingens hovedmål, utforming og 

vitenskapelige bakgrunn og en forklaring av begrunnelsen for utprøvingen samt prøvingens startdato, tiltak som er 

truffet for å verne forsøkspersoner, bakgrunnsbehandling og statistiske metoder som er brukt). 

7.  Populasjonen av forsøkspersoner (herunder opplysninger om faktisk antall forsøkspersoner som deltok i den kliniske 

utprøvingen i den berørte medlemsstat, i Unionen og i tredjestater, alders- og kjønnsfordeling). 

B.  OPPLYSNINGER OM FORSØKSPERSONENE: 

1.  Rekruttering (herunder opplysninger om antall forsøkspersoner som er kartlagt, rekruttert og trukket fra utprøvingen, 

inklusjons- og eksklusjonskriterier, nærmere opplysninger om randomisering og blinding, hvilke utprøvingspreparater 

som er brukt). 

2.  Perioden før utvelgelse. 

3.  Perioder etter utvelgelse. 

C.  UTGANGSVERDIER: 

1.  Utgangsverdier (obligatorisk) alder. 

2.  Utgangsverdier (obligatorisk) kjønn. 

3.  Utgangsverdier (valgfritt) studiespesifikke egenskaper. 

D.  ENDEPUNKTER: 

1.  Definisjoner av endepunkter(*) 

2.  Endepunkt nr. 1 

Statistiske analyser 

3.  Endepunkt nr. 2 

Statistiske analyser 

  

(*) Det skal gis opplysninger om alle endepunkter som er definert i protokollen. 
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E.  UØNSKEDE HENDELSER: 

1.  Opplysninger om uønskede hendelser. 

2.  Rapporteringsgruppe for uønsket hendelse. 

3.  Alvorlig uønsket hendelse 

4.  Ikke-alvorlig uønsket hendelse 

F.  YTTERLIGERE OPPLYSNINGER: 

1.  Globale vesentlige endringer. 

2.  Globale avbrudd og gjenopptakelser. 

3.  Begrensninger, med angivelse av kilder til eventuell partiskhet og unøyaktigheter, samt forbehold. 

4.  En erklæring fra opplysningsgiveren om at opplysningene er riktige. 

 _____  
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VEDLEGG V 

INNHOLD I SAMMENDRAGET FOR LEKPERSONER AV RESULTATENE AV DEN KLINISKE UTPRØVINGEN 

Sammendraget for lekpersoner av resultatene av den kliniske utprøvingen skal inneholde opplysninger om følgende forhold: 

1.  Identifikasjon av den kliniske utprøvingen (herunder prøvingens tittel, protokollnummer, EU-utprøvingsnummer og andre 

identifikatorer). 

2.  Sponsorens navn og kontaktopplysninger. 

3.  Generelle opplysninger om den kliniske utprøvingen (herunder hvor og når den ble gjennomført, hovedmålene med 

utprøvingen og en forklaring av hvorfor den ble gjennomført). 

4.  Populasjonen av forsøkspersoner (herunder opplysninger om antall forsøkspersoner som deltok den kliniske utprøvingen i 

den berørte medlemsstat, i Unionen og i tredjestater, alders- og kjønnsfordeling, inklusjons- og eksklusjonskriterier). 

5.  Utprøvingspreparatet som ble brukt. 

6.  Beskrivelse av bivirkninger og hyppigheten av dem. 

7.  Den kliniske utprøvingens samlede resultat. 

8.  Kommentarer til resultatet av den kliniske utprøvingen. 

9.  Angivelse av eventuelle planlagte oppfølgende kliniske utprøvinger. 

10.  Angivelse av hvor det finnes ytterligere opplysninger. 

 _____  
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VEDLEGG VI 

MERKING AVUTPRØVINGSPREPARATER OG TILLEGGSLEGEMIDLER 

A.  IKKE-GODKJENTE UTPRØVINGSPREPARATER 

A.1 Alminnelige regler 

1.  Den indre og ytre emballasjen skal være merket med følgende opplysninger: 

a)  navn, adresse og telefonnummer til den hovedkontakt som kan gi opplysninger om legemiddelet, den kliniske 

utprøvingen og avblinding i nødssituasjoner; dette kan være sponsoren, organisasjonen som utfører forskning på 

kontrakt, eller utprøveren (med henblikk på dette vedlegg heretter kalt «hovedkontakt»), 

b)  navnet på stoffet og stoffets styrke og virkning; ved blindede kliniske utprøvinger skal navnet på stoffet angis 

sammen med navnet på komparatoren eller placebopreparatet på emballasjen til både det ikke-godkjente 

utprøvingspreparatet og til komparatoren og placebopreparatet, 

c)  legemiddelform, tilførselsvei, mengde per doseringsenhet, 

d)  parti- eller kodenummeret som identifiserer innhold og emballering, 

e)  en referansekode for den kliniske utprøvingen som gjør det mulig å identifisere utprøvingen, utprøvingsstedet, 

utprøveren og sponsoren, dersom det ikke er opplyst om dette andre steder, 

f)  forsøkspersonens identifikasjonsnummer og/eller behandlingsnummer og, dersom det er relevant, besøks-

nummer, 

g)  navnet på utprøveren (dersom det ikke framgår av bokstav a) eller e)), 

h)  bruksanvisning (det kan vises til en brosjyre eller et annet forklarende dokument som er beregnet på forsøks-

personen eller personen som tilfører legemiddelet), 

i)  ordlyden «Kun til bruk i kliniske utprøvinger» eller lignende, 

j)  lagringsvilkår, 

k)  bruksperiode (utløpsdato eller dato for ny prøve, alt etter hva som er relevant), angitt i måned og år og slik at 

alle former for misforståelser unngås, og 

l)  ordlyden «Oppbevares utilgjengelig for barn», unntatt når legemiddelet er beregnet på bruk i kliniske utprø-

vinger hvor forsøkspersonene ikke tar legemiddelet med hjem. 

2.  Symboler eller piktogrammer kan tas med for å tydeliggjøre noen av opplysningene ovenfor. Tilleggsopplysninger, 

advarsler eller instrukser om håndtering kan vises. 

3.  Det er ikke nødvendig å merke etiketten med hovedkontaktens adresse og telefonnummer dersom forsøkspersonene 

har fått en brosjyre eller et kort som inneholder disse opplysninger og er blitt bedt om alltid å ha dem med seg. 

A.2 Begrenset merking av indre emballasje 

A.2.1 Indre og ytre emballasje som henger sammen 

4.  Når legemiddelet gis til forsøkspersonen eller personen som tilfører legemiddelet, i en indre emballasje og en ytre 

emballasje som er beregnet på å henge sammen, og den ytre emballasjen er merket med opplysningene nevnt i 

avsnitt A.1, skal den indre emballasjen (eller en forseglet doseringsenhet som inneholder den indre emballasjen) 

være merket med følgende opplysninger: 

a)  hovedkontaktens navn, 

b)  legemiddelform, tilførselsvei (kan utelates for faste orale doseringsformer), antall doseringsenheter og, for 

kliniske utprøvinger som ikke innebærer blinding av etiketten, navn/identifikator og styrke/virkning, 

c)  parti- og/eller kodenummeret som identifiserer innhold og emballering,  
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d)  en referansekode for den kliniske utprøvingen som gjør det mulig å identifisere utprøvingen, utprøvingsstedet, 

utprøveren og sponsoren, dersom det ikke er opplyst om dette andre steder, 

e)  forsøkspersonens identifikasjonsnummer og/eller behandlingsnummer og, dersom det er relevant, besøks-

nummer, og 

f)  bruksperiode (utløpsdato eller dato for ny prøve, alt etter hva som er relevant), angitt i måned og år og slik at 

alle former for misforståelser unngås. 

A.2.2 Liten indre emballasje 

5.  Dersom den indre emballasjen er gjennomtrykkspakninger eller små enheter, som f.eks. ampuller, hvor det ikke er 

mulig å vise de opplysninger som kreves i henhold til avsnitt A.1, skal den ytre emballasjen være merket med disse 

opplysningene. Den indre emballasjen skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  hovedkontaktens navn, 

b)  tilførselsvei (kan utelates for faste orale doseringsformer) og, for kliniske utprøvinger som ikke innebærer 

blinding av etiketten, navn/identifikator og styrke/virkning, 

c)  parti- eller kodenummer som identifiserer innhold og emballering, 

d)  en referansekode for den kliniske utprøvingen som gjør det mulig å identifisere utprøvingen, utprøvingsstedet, 

utprøveren og sponsoren, dersom det ikke er opplyst om dette andre steder, 

e)  forsøkspersonens identifikasjonsnummer/behandlingsnummer og, dersom det er relevant, besøksnummer, og 

f)  bruksperiode (utløpsdato eller dato for ny prøve, alt etter hva som er relevant), angitt i måned og år og slik at 

alle former for misforståelser unngås. 

B.  IKKE-GODKJENTE TILLEGGSLEGEMIDLER 

6.  Den indre og ytre emballasjen skal være merket med følgende opplysninger: 

a)  hovedkontaktens navn, 

b)  legemiddelets navn, etterfulgt av dets styrke og legemiddelform, 

c)  sammensetning, uttrykt ved en kvalitativ og kvantitativ oppgave over de virksomme stoffene per doseringsenhet, 

d)  parti- eller kodenummer som identifiserer innhold og emballering, 

e)  en referansekode for den kliniske utprøvingen som gjør det mulig å identifisere utprøvingsstedet, utprøveren og 

forsøkspersonen, 

f)  bruksanvisning (det kan vises til en brosjyre eller et annet forklarende dokument som er beregnet på forsøks-

personen eller personen som tilfører legemiddelet), 

g)  ordlyden «Kun til bruk i kliniske utprøvinger» eller lignende, 

h)  lagringsvilkår, og 

i)  bruksperiode (utløpsdato eller dato for ny prøve, alt etter hva som er relevant). 

C.  YTTERLIGERE MERKING AV GODKJENTE UTPRØVINGSPREPARATER 

7.  I samsvar med artikkel 67 nr. 2 skal den indre og ytre emballasjen være merket med følgende opplysninger: 

a)  hovedkontaktens navn, 

b)  en referansekode for den kliniske utprøvingen som gjør det mulig å identifisere utprøvingsstedet, utprøveren, 

sponsoren og forsøkspersonen, 

c)  ordlyden «Kun til bruk i kliniske utprøvinger» eller lignende. 

D.  ERSTATNING AV OPPLYSNINGER 

8.  Opplysningene omhandlet i avsnitt A, B og C, bortsett fra de som angis i nr. 9, kan utelates fra merkingen av et 

legemiddel og gjøres tilgjengelige på annen måte, for eksempel ved hjelp av et sentralisert elektronisk randomise-

ringssystem, forutsatt at det ikke setter forsøkspersonens sikkerhet og dataenes pålitelighet og robusthet i fare. Dette 

skal begrunnes i protokollen. 
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9.  Opplysningene nevnt i følgende punkter skal ikke utelates fra merkingen av et legemiddel: 

a)  nr. 1 bokstav b), c), d), f), j) og k), 

b)  nr. 4 bokstav b), c), e) og f), 

c)  nr. 5 bokstav b), c), e) og f), 

d)  nr. 6 bokstav b), d), e) h) og i). 

 _____   
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VEDLEGG VII 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2001/20/EF Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 og artikkel 2 nr. 1 og 2 punkt 1, 2 og 4 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2 punkt 30 

Artikkel 1 nr. 3 første ledd — 

Artikkel 1 nr. 3 annet ledd Artikkel 47 tredje ledd 

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 47 annet ledd 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Artikkel 3 nr. 1 — 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 4, 28, 29 og 76 

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 28 nr. 1 bokstav f) 

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 28 nr. 1 bokstav g) 

Artikkel 4 Artikkel 10 nr. 1 og artikkel 28, 29 og 32 

Artikkel 5 Artikkel 10 nr. 2 og artikkel 28, 29 og 31 

Artikkel 6 Artikkel 4 til 14 

Artikkel 7 Artikkel 4 til 14 

Artikkel 8 — 

Artikkel 9 Artikkel 4 til 14 

Artikkel 10 bokstav a) Artikkel 15–24 

Artikkel 10 bokstav b) Artikkel 54 

Artikkel 10 bokstav c) Artikkel 37 og 38 

Artikkel 11 Artikkel 81 

Artikkel 12 Artikkel 77 

Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 61 nr. 1–4 

Artikkel 13 nr. 2 Artikkel 61 nr. 2 

Artikkel 13 nr. 3 første ledd Artikkel 62 nr. 1 og artikkel 63 nr. 1 og 3 

Artikkel 13 nr. 3 annet ledd Artikkel 63 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 3 tredje ledd — 

Artikkel 13 nr. 4 Artikkel 62 

Artikkel 13 nr. 5 — 

Artikkel 14 Artikkel 66–70 

Artikkel 15 nr. 1 Artikkel 78 nr. 1, 2 og 5 

Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 78 nr. 6 
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Direktiv 2001/20/EF Denne forordning 

Artikkel 15 nr. 3 — 

Artikkel 15 nr. 4 — 

Artikkel 15 nr. 5 Artikkel 57, 58 og 78 nr. 7 

Artikkel 16 Artikkel 41 

Artikkel 17 nr. 1 bokstav a)–c) Artikkel 42 

Artikkel 17 nr. 1 bokstav d) — 

Artikkel 17 nr. 2 Artikkel 43 

Artikkel 17 nr. 3 bokstav a) — 

Artikkel 17 nr. 3 bokstav b) Artikkel 44 nr. 1 

Artikkel 18 — 

Artikkel 19 første ledd første punktum Artikkel 75 

Artikkel 19 første ledd annet punktum Artikkel 74 

Artikkel 19 annet ledd Artikkel 92 

Artikkel 19 tredje ledd — 

Artikkel 20 — 

Artikkel 21 Artikkel 88 

Artikkel 22 — 

Artikkel 23 — 

Artikkel 24 — 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/646 

av 23. april 2015 

i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med hensyn til 

bakteriekulturer som er beregnet på å redusere organisk materiale, og som skal bringes i omsetning for 

dette formål(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 3 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 1. april 2014 anmodet Irland Kommisjonen om å beslutte, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, om to produkter som består av bakteriekulturer, er beregnet på å redusere organisk materiale og skal 

bringes i omsetning for dette formål, er biocidprodukter i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning. 

2) Ifølge de framlagte opplysningene løser det første produktet opp organisk slam, reduserer mengden av hydrogensulfid 

og ammoniakknitrogen og renser vann i dammer og laguner, mens det andre produktet framskynder biologisk 

oksidasjon av fast organisk avfall og biologisk organisk nedbryting, forbedrer effektiviteten av aerob nedbryting, 

reduserer organisk bunnslam i innsjøer, dammer og systemer for spillvann og reduserer produksjonen av gasser som 

avgir lukt. 

3) En bivirkning av disse produktene er at de minsker utviklingen av alger i vannforekomster, men de er ikke beregnet på 

dette formål og det er ikke framsatt påstand om at de kan brukes til dette. 

4) I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012 er det bare produkter som er beregnet på å 

ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen av eller på annen måte bekjempe skadelige organismer på annen 

måte enn ved fysisk eller mekanisk påvirkning, som er biocidprodukter. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Bakteriekulturer som er beregnet på å redusere organisk materiale, skal bringes i omsetning for dette formål og bare som en 

bivirkning minsker utviklingen av alger i vannforekomster og ikke er beregnet på dette formål, er ikke biocidprodukter i 

henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel 23. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 24.4.2015, s. 79, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 32. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

2020/EØS/57/35 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1191 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/655 

av 24. april 2015 

i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 med 

hensyn til en polydimetylsiloksanbasert utforming brakt i omsetning for å bekjempe mygg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på 

markedet og bruk av biocidprodukter(1), særlig artikkel 3 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 16. mai 2014 anmodet Belgia Kommisjonen om å beslutte, i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) 

nr. 528/2012, om en polydimetylsiloksanbasert utforming for myggbekjempelse er et biocidprodukt i henhold til artikkel 

3 nr. 1 bokstav a) i nevnte forordning. 

2) Ifølge opplysningene fra selskapet som bringer produktet i omsetning, danner den polydimetylsiloksanbaserte 

utformingen en tynn silikonfilm på vannforekomster. Som følge av silokonfilmens lave overflatespenning får ikke 

mygglarver puste, og hunnmygger får ikke lagt egg på vannoverflaten og vil ofte drukne i forsøket. 

3) Den polydimetylsiloksanbaserte utformingen utgjør derfor en fysisk hindring for myggens muligheter til reproduksjon. 

4) I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) nr. 528/2012 er det bare produkter som er beregnet på å 

ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen av eller på annen måte bekjempe skadelige organismer på annen 

måte enn ved fysisk eller mekanisk påvirkning, som er biocidprodukter. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

En polydimetylsiloksanbasert utforming som bekjemper mygg ved å danne en silikonfilm med lavere overflatespenning på 

vannforekomster, og som er brakt i omsetning for dette formål, er ikke et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 528/2012. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel fredag 24. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 25.4.2015, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 32. 

(1) EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1. 

2020/EØS/57/36 
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DELEGERT KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/863 

av 31. mars 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til listen over 

stoffer som er underlagt begrensning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruken av visse farlige 

stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr(1), særlig artikkel 6 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2011/65/EU fastsettes regler for begrensning av bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr 

(EEE) med sikte på å bidra til vern av menneskers helse og av miljøet, herunder en miljømessig forsvarlig 

materialutnytting og sluttbehandling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. 

2) Ved direktiv 2011/65/EU forbys bruk av bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og 

polybromerte difenyletere (PBDE) i elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning på unionsmarkedet. 

Vedlegg II til nevnte direktiv inneholder en liste over de stoffene som er underlagt begrensning. 

3) Risikoene for menneskers helse og miljøet som skyldes bruken av heksabromsyklododekan (HBCDD),  

bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), butylbenzylftalat (BBP) og dibutylftalat (DBP), bør prioriteres i den regelmessige 

gjennomgåelsen av listen over stoffer som er underlagt begrensning i vedlegg II. Med henblikk på ytterligere 

begrensninger bør stoffene som har vært gjenstand for tidligere vurderinger, undersøkes på nytt. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2011/65/EU er det holdt samråd med berørte parter, herunder markedsdeltakere, 

materialgjenvinnings- og behandlingsaktører, miljøorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og forbrukersammen-

slutninger, og det er foretatt en grundig vurdering. 

5) Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), butylbenzylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) og diisobutylftalat (DIBP) er stoffer som 

gir grunn til svært alvorlig bekymring. DIBP er et stoff som kan brukes som et erstatningsstoff for DBP, og har vært 

gjenstand for tidligere vurderinger som Kommisjonen har foretatt. Tilgjengelig dokumentasjon viser at bruken av disse 

fire stoffene i elektrisk og elektronisk utstyr kan ha en negativ virkning på materialgjenvinning, og på menneskers helse 

og miljøet ved avfallshåndtering av slikt utstyr. 

6) Erstatningsstoffer som har mindre negative virkninger finnes for DEHP, BBP, DBP og DIBP i de fleste typer elektrisk 

og elektronisk utstyr. Bruken av disse stoffene i elektrisk og elektronisk utstyr bør derfor begrenses. DEHP, BBP og 

DBP er allerede underlagt begrensning gjennom post 51 i vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(2), noe som innebærer at leketøy som inneholder DEHP, BBP eller DBP i en konsentrasjon som 

overstiger 0,1 vektprosent av det mykgjorte materialet, beregnet for de tre ftalatene sammenlagt, ikke kan bringes i 

omsetning på unionsmarkedet. For å unngå dobbelt regelverk bør begrensningen gjennom post 51 i vedlegg XVII til 

nevnte forordning derfor fortsette å være den eneste begrensningen som gjelder for DEHP, BBP og DBP i leketøy. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 4.6.2015, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 34. 

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1) 

2020/EØS/57/37 
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7) For å gjøre overgangen enklere og for å redusere eventuelle sosioøkonomiske virkninger bør det gis en passende 

overgangsperiode for å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å søke om unntak fra begrensningene i samsvar med 

artikkel 5 i direktiv 2011/65/EU. Ved fastsettelse av overgangsperioden bør det tas hensyn til de lengre 

innovasjonssyklusene for medisinsk utstyr og overvåkings- og kontrollinstrumenter. Begrensningen av bruken av 

DEHP, BBP, DBP og DIBP bør derfor også omfatte medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, 

og overvåkings- og kontrollinstrumenter, herunder industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter, fra 22. juli 2021. 

8) For å unngå dobbelt regelverk og unødvendige byrder bør eventuelle tilpasninger av vedlegg III eller IV til direktiv 

2011/65/EU for å unnta bruksområder i forbindelse med DEHP eller DBP, foretas på en måte som sikrer sammenheng 

med håndteringen av tillatelser som er gitt i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, når disse stoffene skal inngå i 

elektrisk og elektronisk utstyr. Markedsdeltakere som vurderer å søke om unntak i henhold til direktiv 2011/65/EU, bør 

være klar over at disse unntakene kan omfatte hele livssyklusen for elektrisk og elektronisk utstyr, herunder 

framstillingsfasen. 

9) Direktiv 2011/65/EU bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2011/65/EF erstattes med teksten i vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2016 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 22. juli 2019. 

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 

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

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Stoffer som er underlagt begrensning, som nevnt i artikkel 4 nr. 1, og høyeste konsentrasjonsverdier i 

vektprosent i homogene materialer 

Bly (0,1 %) 

Kvikksølv (0,1 %) 

Kadmium (0,01 %) 

Seksverdig krom (0,1 %) 

Polybromerte bifenyler (PBB) (0,1 %) 

Polybromerte difenyletere (PBDE) (0,1 %) 

Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) (0,1 %) 

Butylbenzylftalat (BBP) (0,1 %) 

Dibutylftalat (DBP) (0,1 %) 

Diisobutylftalat (DIBP) (0,1 %) 

Begrensningen av DEHP, BBP, DBP og DIBP bør omfatte medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, 

og overvåkings- og kontrollinstrumenter, herunder industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter, fra 22. juli 2021. 

Begrensningen av DEHP, BBP, DBP og DIBP skal ikke omfatte kabler eller reservedeler for reparasjon, ombruk, oppgradering 

av funksjoner eller forbedring av kapasiteten av elektrisk og elektronisk utstyr som bringes i omsetning før 22. juli 2019, og 

heller ikke medisinsk utstyr, herunder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, eller overvåkings- og kontrollinstrumenter, 

herunder industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter, som bringes i omsetning før 22. juli 2021. 

Begrensningen av DEHP, BBP og DBP skal ikke omfatte leketøy som allerede er underlagt begrensning av DEHP, BBP og 

DBP gjennom post 51 i vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2013/56/EU 

av 20. november 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og brukte batterier 

og akkumulatorer med hensyn til omsetning av bærbare batterier og akkumulatorer som inneholder kadmium 

beregnet på bruk i oppladbare elektroverktøyer, og av knappeceller med lavt kvikksølvinnhold, samt om oppheving 

av kommisjonsvedtak 2009/603/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF(3) forbyr 

omsetning av bærbare batterier og akkumulatorer med 

over 0,002 vektprosent kadmium, herunder de som er 

innbygd i apparater. Bærbare batterier og akkumulatorer 

beregnet på bruk i oppladbare elektroverktøyer er 

unntatt fra dette forbudet. 

2. Kommisjonen har vurdert nevnte unntak i samsvar med 

artikkel 4 nr. 4 i direktiv 2006/66/EF. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 329 av 10.12.2013,  

s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017,  

s. 35. 

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 140. 

(2) Europaparlamentets holdning av 10. oktober 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. november 2013. 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF av 6. september 

2006 om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og 

akkumulatorer, og om oppheving av direktiv 91/157/EØF (EUT L 

266 av 26.9.2006, s. 1). 

3. Nevnte vurdering har ført til den konklusjon at, for å 

gradvis redusere mengden av kadmium som slippes ut i 

miljøet, bør forbudet mot bruken av kadmium utvides til 

bærbare batterier og akkumulatorer beregnet på bruk i 

oppladbare elektroverktøyer ettersom egnede kad-

miumfrie erstatninger til slike typer bruk er tilgjengelige 

på markedet, nemlig nikkelmetallhydrid- og litium-ion-

batteriteknologier. 

4. Det nåværende unntaket for bærbare batterier og 

akkumulatorer beregnet på bruk i oppladbare elektro-

verktøyer bør fortsatt gjelde til 31. desember 2016 for å 

gjøre det mulig for gjenvinningsindustrien og forbru-

kerne langs hele verdikjeden å ytterligere tilpasse seg 

erstatningsteknologiene på tvers av regionene i Unionen 

på en ensartet måte. 

5. Direktiv 2006/66/EF forbyr omsetning av alle batterier 

eller akkumulatorer med over 0,0005 vektprosent 

kvikksølv, uansett om de er innbygd i apparater eller 

ikke. Knappeceller med et kvikksølvinnhold på høyst 

2 vektprosent er imidlertid unntatt fra dette forbudet. 

Unionens knappecellemarked er allerede i ferd med å 

gjennomgå et skifte i retning av kvikksølvfrie 

knappeceller. Det er derfor hensiktsmessig å forby 

omsetning av knappeceller med et kvikksølvinnhold på 

over 0,0005 vektprosent. 

6. Som en konsekvens av Lisboatraktatens ikrafttredelse 

må denne myndigheten justeres i henhold til artikkel 

290 og 291 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV). 

7. For å utfylle eller endre direktiv 2006/66/EF, bør 

Kommisjonen delegeres myndigheten til å vedta 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV når det 

gjelder kriterier for vurderingen av likeverdige vilkår 

med hensyn til behandling og gjenvinning utenfor 

Unionen, kapasitetsmerking av bærbare batterier og 

kjøretøybatterier og -akkumulatorer samt unntak fra 

kravene til merking. Det er særlig viktig at Kommisjo-

nen gjennomfører hensiktsmessige samråd i forbindelse 

med det forberedende arbeidet, herunder på 

sakkyndignivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og 

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre en samtidig, 

rettidig og hensiktsmessig oversending av relevante 

dokumenter til Europaparlamentet og Rådet.  

2020/EØS/57/38 
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8. Når det er hensiktsmessig, bør kravene til og formatet 

for registreringen av produsenter være i samsvar med 

reglene og formatet for registrering fastsatt i henhold til 

artikkel 16 nr. 3 i del A i vedlegg X til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU(1). 

9. For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

direktiv 2006/66/EF bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet med hensyn til overgangsordninger 

når det gjelder minsteinnsamlingsgrader, en felles 

metode for beregning av det årlige salget av bærbare 

batterier og akkumulatorer til sluttbrukere, nærmere 

regler for beregning av gjenvinningsgrader, og et 

spørreskjema eller et skjema for nasjonale gjennom-

føringsrapporter. Slik myndighet bør utøves i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(2). 

10. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF(3) ble 

opphevet ved direktiv 2008/98/EF(4) med virkning fra 

12. desember 2010. 

11. Direktiv 2006/66/EF bør derfor endres, 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2006/66/EF gjøres følgende endringer: 

1. I artikkel 4 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

 «2.  Forbudet i nr. 1 bokstav a) får ikke anvendelse på 

knappeceller med et kvikksølvinnhold på to vektprosent 

eller lavere før 1. oktober 2015.» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om 

avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) (EUT L 197 av 

24.7.2012, s. 38). 

(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) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF av 5. april 2006 om 

avfall (EUT L 114 av 27.4.2006, s. 9). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av  

19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver 

(EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3). 

b) Nr. 3 bokstav c) skal lyde: 

«c)  oppladbare elektroverktøyer, dette unntaket får 

med hensyn til oppladbare elektroverktøyer 

anvendelse til 31. desember 2016.» 

c) Nr. 4 skal lyde som følger: 

«4.  Når det gjelder knappeceller til høreapparater, skal 

Kommisjonen fortløpende overvåke unntaket nevnt i 

nr. 2 og senest 1. oktober 2014 rapportere til 

Europaparlamentet og Rådet om tilgjengeligheten av 

knappeceller til høreapparater som er i samsvar med 

nr. 1 bokstav a). Når det er berettiget på grunn av 

manglende tilgjengelighet av knappeceller til 

høreapparater som er i samsvar med nr. 1 bokstav a), 

skal Kommisjonen legge ved sin rapport et hensikts-

messig forslag til forlengelse av unntaket for 

knappeceller til høreapparater nevnt i nr. 2.» 

2. Artikkel 6 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Batterier og akkumulatorer som ikke oppfyller 

kravene i dette direktiv, men som ble lovlig brakt i 

omsetning før datoen for anvendelse av de respektive 

forbudene i artikkel 4, kan fortsatt bringes i omsetning til 

lagrene er tømt.» 

3. Artikkel 10 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kommisjonen kan ved gjennomføringsrettsakter 

fastsette overgangsordninger for å løse problemer som en 

medlemsstat møter i forbindelse med oppfylling av kravene 

i nr. 2 som følge av særlige nasjonale omstendigheter. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten 

med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 24 nr. 2. 

For å sikre en ensartet anvendelse av denne artikkel skal 

Kommisjonen senest 26. september 2007 ved gjennom-

føringsrettsakter fastsette en felles metode for beregning av 

det årlige salget av bærbare batterier og akkumulatorer til 

sluttbrukere. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 24 nr. 2.»  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1197 

 

4. Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Fjerning av brukte batterier og akkumulatorer 

Medlemsstatene skal påse at produsentene utformer 

apparatene på en slik måte at brukte batterier og akkumu-

latorer lett kan fjernes. Dersom de ikke lett kan fjernes av 

sluttbrukeren, skal medlemsstatene påse at produsentene 

utformer apparatene på en slik måte at brukte batterier og 

akkumulatorer lett kan fjernes av kvalifiserte fagfolk som er 

uavhengige av produsenten. Med apparater som inneholder 

batterier og akkumulatorer skal det følge en bruksanvisning 

som viser hvordan de kan fjernes på en sikker måte, enten 

av sluttbrukeren eller av uavhengige kvalifiserte fagfolk. 

Om nødvendig skal bruksanvisningen også gi sluttbrukeren 

opplysning om hvilken type batteri eller akkumulator 

apparatet inneholder. 

Bestemmelsene i nr. 1 får ikke anvendelse dersom en 

kontinuerlig strømforsyning som krever en permanent 

forbindelse mellom apparatet og batteriet eller akkumu-

latoren, er nødvendig av medisinske årsaker eller av årsaker 

knyttet til sikkerhet, ytelse eller dataintegritet.» 

5. Artikkel 12 nr. 6 skal lyde: 

6.  Kommisjonen skal, ved gjennomføringsrettsakter, 

senest 26. mars 2010 vedta nærmere regler for beregning av 

gjenvinningsgrader. Slike gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 24 nr. 2.» 

6. Artikkel 12 nr. 7 oppheves. 

7. Artikkel 15 nr. 3 skal lyde: 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 23a med henblikk på å 

vedta nærmere regler som utfyller reglene nevnt i nr. 2 i 

denne artikkel, særlig kriterier for vurdering av tilsvarende 

omstendigheter som omhandlet i nevnte nummer.» 

8. Artikkel 17 skal lyde: 

«Artikkel 17 

Registrering 

Medlemsstatene skal sørge for at hver produsent er 

registrert. De samme prosedyremessige krav til registrering 

skal gjelde i hver medlemsstat i samsvar med vedlegg IV.» 

9. Artikkel 18 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Medlemsstatene skal offentliggjøre de forslag til 

unntakstiltak som er nevnt i nr. 1 samt begrunnelsen for å 

foreslå dem, og underrette Kommisjonen og de øvrige 

medlemsstatene om dem.» 

10. I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde som følger: 

«2.  Medlemsstatene skal sørge for at alle bærbare 

batterier og akkumulatorer og alle kjøretøybatterier og 

kjøretøyakkumulatorer er påtrykt opplysninger om 

kapasiteten på en synlig, lesbar og permanent måte 

innen 26. september 2009. Kommisjonen skal gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 23a som fastsetter nærmere regler som utfyller 

nevnte krav, herunder harmoniserte metoder for å 

bestemme kapasitet og egnet bruk senest 26. mars 2009.» 

b)  Nr. 7 skal lyde som følger: 

«7.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 23a for å 

innvilge unntak fra kravene til merking som er fastsatt i 

denne artikkel. Som ledd i forberedelsen av slike 

delegerte rettsakter skal Kommisjonen rådspørre 

relevante berørte parter, særlig produsenter, innsamlere, 

gjenvinnings- og behandlingsaktører, miljøorgani-

sasjoner, forbrukerorganisasjoner og arbeidstakeror-

ganisasjoner.» 

11. Artikkel 22 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Rapportene skal utarbeides på grunnlag av et 

spørreskjema eller et skjema. Kommisjonen skal ved 

gjennomføringsrettsakter vedta spørreskjemaet eller 

skjemaet for nevnte rapporter. Slike gjennomførings-

rettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med under-

søkelseskomité nevnt i artikkel 24 nr. 2. Spørreskjemaet 

eller skjemaet skal oversendes medlemsstatene seks 

måneder før begynnelsen av den første rapporte-

ringsperioden.»  
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12. Følgende artikkel tilføyes: 

«Artikkel 23a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt 

i artikkel 15 nr. 3 og artikkel 21 nr. 2 og 7, skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 30. desember 

2013. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den 

delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Delegeringen av myndighet skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en forlengelse 

senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 15 nr. 3 

og artikkel 21 nr. 2 og 7 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om 

tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som 

angis i beslutningen, opphører å gjelde. Beslutningen trer i 

kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende eller på et senere tidspunkt som er fastsatt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er i kraft. 

4.  Når Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den umiddelbart og samtidig underrette Europaparlamentet 

og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 15 

nr. 3 og artikkel 21 nr. 2 og 7 skal tre i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har framsatt 

innsigelser innen en frist på to måneder fra den dagen 

Europaparlamentet og Rådet er underrettet om rettsakten, 

eller dersom både Europaparlamentet og Rådet før denne 

fristen utløper, har underrettet Kommisjonen om at de ikke 

har innsigelser. Fristen skal forlenges med to måneder på 

Europaparlamentets eller Rådets initiativ.» 

13. Artikkel 24 skal lyde: 

«Artikkel 24 

Komitéframgangsmåte 

1.  Komiteen skal bistås av komiteen nedsatt ved 

artikkel 39 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF(*) — Nevnte komité skal være en 

komité i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 182/2011(**). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Når komiteen ikke avgir noen uttalelse, skal Kommisjonen 

ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakten og 

artikkel 5 nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 

får anvendelse. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av  

19. november 2008 om avfall og om oppheving av 

visse direktiver (EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3). 

(**) 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 (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).» 

14. Nytt vedlegg IV skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

Prosedyremessige krav til registrering 

1. Krav til registrering 

Produsenter av batterier og akkumulatorer skal 
registreres på papir eller elektronisk hos de nasjonale 
myndigheter eller hos nasjonale produsentorgani-
sasjoner som er godkjent av medlemsstatene, (heretter 
kalt «registreringsorganene» 

Framgangsmåten for registrering kan utgjøre en del av 
en annen framgangsmåte for produsentregistrering. 

Produsenter av batterier og akkumulatorer skal måtte 
registrere seg bare én gang i en medlemsstat, når de på 
yrkesmessig grunnlag for første gang bringer i 
omsetning batterier og akkumulatorer i denne medlems-
staten, og de skal få et registreringsnummer ved 
registreringen. 

2. Opplysninger som skal gis av produsentene 

Produsenter av batterier og akkumulatorer skal gi 
registreringsorganene følgende opplysninger: 

i)  Produsentens navn og eventuelle varenavn som 
produsenten bruker i sin virksomhet i medlems-
staten. 

ii)  Produsentens adresse eller adresser: postnummer og 
poststed, gatenavn og gatenummer, land, Internett-
adresse (URL) og telefonnummer, samt eventuelt 
produsentens kontaktperson, telefaksnummer og e-
postadresse. 

iii) Angivelse av hvilken type batterier og 
akkumulatorer som produsenten bringer i om-
setning: bærbare batterier og akkumulatorer, 
industribatterier og -akkumulatorer eller kjøretøy-
batterier og -akkumulatorer. 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1199 

 

iv) Opplysning om hvordan produsenten oppfyller sitt 
ansvar: gjennom en individuell eller kollektiv 
ordning. 

v) Datoen for søknaden om registrering. 

vi) Produsentens nasjonale identifikasjonsnummer, 
inklusive produsentens europeiske registrerings-
nummer for avgift eller nasjonale registrerings-
nummer for avgift (valgfritt). 

vii) Erklæring om at de framlagte opplysningene er 
korrekte. 

Ved registrering som omhandlet i punkt 1 annet ledd 
skal produsentene av batterier og akkumulatorer ikke 
være forpliktet til å gi andre opplysninger enn dem som 
er oppført i punkt 2 i)-vii). 

3. Registreringsgebyrer 

Registreringsorganene kan kreve registreringsgebyrer, 
forutsatt at disse er beregnet på grunnlag av kostnadene 
og er forholdsmessige. 

Registreringsorganer som krever registreringsgebyrer, 
skal underrette vedkommende nasjonale myndigheter 
om metoden for beregning av disse gebyrene. 

4.  Endring av registrerte opplysninger 

Medlemsstatene skal sikre at produsentene ved endring 
av opplysningene som er gitt i samsvar med punkt 2 i)-
vii), underretter vedkommende registreringsorgan om 
dette senest en måned etter endringen. 

5.  Avregistrering 

Dersom en produsent slutter å være produsent i en 
medlemsstat, skal produsenten avregistrere seg ved å 
underrette vedkommende registreringsorgan om sin nye 
situasjon.» 

Artikkel 2 

Oppheving av kommisjonsvedtak 2009/603/EF 

Kommisjonsvedtak 2009/603/EF(1) oppheves med virkning fra 
1. juli 2015. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2009/603/EF av 5. august 2009 om fastsettelse 

av krav til registrering av produsenter av batterier og akkumula-

torer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF 

(EUT L 206 av 8.8.2009, s. 13). 

Artikkel 3 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. juli 2015 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 
til disse bestemmelsene. 

2.  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. 

3.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler. 

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 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

V. LEŠKEVIČIUS 

Formann 

 

 ___________  



Nr. 57/1200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/408 

av 11. mars 2015 

om gjennomføring av artikkel 80 nr. 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om 

omsetning av plantevernmidler, og om utarbeiding av en liste over stoffer som bør erstattes(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Aktive stoffer skal identifiseres som stoffer som bør erstattes dersom de oppfyller ett eller flere av kriteriene fastsatt i 

nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. 

2) I henhold til artikkel 80 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal Kommisjonen utarbeide en liste over de stoffene oppført 

i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF(2) som oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, heretter kalt «liste over stoffer som bør erstattes». 

3) For å sikre sammenheng i Unionens politikk med hensyn til aktive stoffer som har egenskaper som identifiserer dem 

som stoffer som bør erstattes og for at slike stoffer skal likebehandles, bør Kommisjonen også oppføre på listen aktive 

stoffer som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 i henhold til overgangsbestemmelsene i artikkel 80 

nr. 1. 

4) På grunnlag av opplysningene i den sammenfattende rapporten, i konklusjonene fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet(3), i utkastet til vurderingsrapport med tilhørende tilføyelser og fagfellerapporter eller i 

klassifiseringen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(4), var det mulig å identifisere 

stoffene som oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Disse dokumentene gir, der 

det er relevant, opplysninger om gjeldende akseptabelt daglig inntak (ADI), akutt referansedose (ARfD) eller akseptabelt 

nivå for brukereksponering (AOEL), opplysninger om stoffenes persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) 

egenskaper, opplysninger om kritiske virkninger som er omhandlet i nr. 4 tredje strekpunkt i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1107/2009, om andelen ikke-aktive isomerer, om klassifiseringen i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 som 

kreftframkallende i kategori 1A eller 1B og reproduksjonstoksiske i kategori 1A eller 1B, samt om hormonforstyrrende 

egenskaper. Basert på disse opplysningene ble det fastslått at stoffene i vedlegget til denne forordning oppfyller ett eller 

flere av kriteriene fastsatt i nr. 4 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009. Opplysningene har blitt konsolidert og 

finnes i et støtteverktøy for utarbeiding av listen over stoffer som bør erstattes, som er tilgjengelig på Kommisjonens 

nettsted(5). 

5) Akseptabelt daglig inntak (ADI) av de aktive stoffene 1-metylsyklopropen, amitrol, diklofop, dimetoat, etoprofos, 

fenamifos, fipronil, fluometuron, haloksyfop-P, metam, oksamyl, sulkotrion og triazoksid er betydelig lavere enn for de 

fleste godkjente aktive stoffer i deres respektive stoffgrupper/brukskategorier. Akutt referansedose (ARfD) for de aktive 

stoffene dimoksystrobin, fenamifos, metomyl og oksamyl er betydelig lavere enn for de fleste godkjente aktive stoffer i 

deres respektive stoffgrupper/brukskategorier. Akseptabelt nivå for brukereksponering (AOEL) for de aktive stoffene 

amitrol, bromadiolon, difenakum, dimetoat, dikvat, etoprofos, fenamifos, flukinkonazol, metam, sulkotrion, triazoksid 

og warfarin er betydelig lavere enn for de fleste godkjente aktive stoffer i deres respektive stoffgrupper/brukskategorier. 

Disse aktive stoffene bør derfor oppføres på listen over stoffer som bør erstattes.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 12.3.2015, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 37. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(3) http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006  

(EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(5) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm. 

2020/EØS/57/39 
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6) De aktive stoffene lufenuron, oksyfluorfen og kinoksyfen oppfyller kriteriene for å bli betraktet som et persistent og 

bioakkumulerende stoff. De aktive stoffene amitrol, bifentrin, bromukonazol, klortoluron (stereokjemi ikke angitt), 

kobberforbindelser (variantene kobberhydroksid, kobberoksyklorid, kobberoksid, Bordeaux-væske og trebasisk 

kobbersulfat), cyprokonazol, cyprodinil, difenokonazol, diflufenikan, dimoksystrobin, dikvat, epoksikonazol, 

fenbutatinoksid, fludioksonil, flufenacet, fluopikolid, flukinkonazol, haloksyfop-P, imazamox, imazosulfuron, 

isoproturon, isopyrazam, lenacil, lufenuron, metkonazol, metribuzin,metsulfuron-metyl myklobutanil, nikosulfuron, 

oksadiazon, oksyfluorfen, paklobutrazol, pirimikarb, prokloraz, propikonazol, propoksykarbason, prosulfuron, 

kinoksyfen , tebukonazol, tebufenpyrad, tepraloksydim, tri-allat, triasulfuron og ziram oppfyller kriteriene for å 

betraktes som et persistent og giftig stoff. De aktive stoffene aklonifen, difenakum, esfenvalerat, etofenproks, etoksazol, 

famoksadon, lambdacyhalotrin, lufenuron, oksyfluorfen, pendimetalin og kinoksyfen oppfyller kriteriene for å bli 

betraktet som et bioakkumulerende og giftig stoff. Disse aktive stoffene bør derfor oppføres på listen over stoffer som 

bør erstattes. 

7) De aktive stoffene mekoprop og metalaksyl inneholder en betydelig andel ikke-aktive isomerer. Disse aktive stoffene 

bør derfor oppføres på listen over stoffer som bør erstattes. 

8) De aktive stoffene karbendazim, epoksikonazol , flumioksazin, glufosinat, linuron, oksadiargyl, kizalofop-P 

(varianten kizalofop-P-tefuryl) og warfarin klassifiseres eller skal klassifiseres som reproduksjonstoksisk i 

kategori 1A eller 1B i samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr.  1272/2008. Disse aktive stoffene bør 

derfor oppføres på listen over stoffer som bør erstattes. 

9) Ettersom det ennå ikke er truffet tiltak med hensyn til særlige vitenskapelige kriterier for fastsettelse av 

hormonforstyrrende egenskaper, som nevnt i nr. 3.6.5 første avsnitt i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1107/2009 har 

man i samsvar med tredje avsnitt i nevnte nummer fastsatt om et stoff skal anses å ha slike egenskaper. I samsvar med 

nevnte bestemmelse skal de aktive stoffene klortoluron (stereokjemi ikke angitt), dimoksystrobin, epoksikonazol, 

molinat, profoksydim, tepraloksydim og tiakloprid anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan forårsake 

skadevirkninger hos mennesker. Disse aktive stoffene bør derfor oppføres på listen over stoffer som bør erstattes. 

10) Medlemsstater og berørte parter bør gis en rimelig frist til å tilpasse seg bestemmelsene i denne forordning. 

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

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffer som bør erstattes 

De aktive stoffene som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF og som oppfyller kriteriene fastsatt i nr. 4 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1107/2009, skal angis på listen i vedlegget til denne forordning. 

Første ledd får også anvendelse på aktive stoffer som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 i henhold til 

overgangsbestemmelsene i artikkel 80 nr. 1. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Artikkel 1 og vedlegget får ikke anvendelse på søknader om godkjenning av plantevernmidler som ble inngitt før 1. august 2015. 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

1-metylsyklopropen 

aklonifen 

amitrol 

bifentrin 

bromadiolon 

bromukonazol 

karbendazim 

klortoluron (stereokjemi ikke angitt) 

kobberforbindelser (variantene kobberhydroksid, kobberoksyklorid, kobberoksid, Bordeaux-væske og trebasisk kobbersulfat) 

cyprokonazol 

cyprodinil 

diklofop 

difenakum 

difenokonazol 

diflufenikan 

dimetoat 

dimoksystrobin 

dikvat 

epoksikonazol 

esfenvalerat 

etoprofos 

etofenproks 

etoksazol 

famoksadon 

fenamifos 

fenbutatinoksid 

fipronil 

fludioksonil 

flufenacet 

flumioksazin 

fluometuron 

fluopikolid 

flukinkonazol 

glufosinat 

haloksyfop-P 

imazamox 

imazosulfuron 

isoproturon 

isopyrazam 

lambdacyhalotrin 

lenacil 
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linuron 

lufenuron 

mekoprop 

metalaksyl 

metam 

metkonazol 

metomyl 

metribuzin 

metsulfuron-metyl 

molinat 

myklobutanil 

nikosulfuron 

oksadiargyl 

oksadiazon 

oksamyl 

oksyfluorfen 

paklobutrazol 

pendimetalin 

pirimikarb 

prokloraz 

profoksydim 

propikonazol 

propoksykarbason 

prosulfuron 

kinoksyfen 

kizalofop-P (varianten kizalofop-P-tefuryl) 

sulkotrion 

tebukonazol 

tebufenpyrad 

tepraloksydim 

tiakloprid 

tri-allat 

triasulfuron 

triazoksid 

warfarin 

ziram 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 920/2013 

av 24. september 2013 

om utpeking av og tilsyn med meldte organer i henhold til rådsdirektiv 90/385/EØF om aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr og rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr(1), særlig artikkel 11 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 

om medisinsk utstyr(2), særlig artikkel 16 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tekniske framskritt har ført til mer komplekst utstyr og 

mer komplekse produksjonsmetoder, noe som innebærer 

nye utfordringer knyttet til meldte organers sam-

svarsvurderinger. Denne utviklingen har resultert i 

varierende kompetansenivå hos de meldte organer og 

forskjeller i hvor strengt de utøver sin rolle. For å sikre 

at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte, 

bør det derfor fastsettes en felles fortolkning av de 

viktigste elementene i kravene for utpeking av meldte 

organer fastsatt i direktiv 90/385/EØF og direktiv 

93/42/EØF. 

2) En felles fortolkning av kravene for utpeking fastsatt i 

denne forordning er ikke tilstrekkelig til å sikre ensartet 

anvendelse. Vurderingsmetodene er forskjellige i de 

forskjellige medlemsstatene. Som følge av den tidligere 

nevnte økte kompleksiteten i samsvarsvurderings-

organenes arbeid er det en tendens til at forskjellene blir 

stadig større. Videre oppstår det mange tilleggsspørsmål 

i den daglige utpekingspraksisen knyttet til ny teknologi 

og nye produkter. Det er derfor nødvendig å fastsette 

prosedyremessige forpliktelser som sikrer en løpende 

dialog mellom medlemsstatene om deres generelle 

praksis og spørsmål som oppstår i hvert enkelt tilfelle. 

Dette vil synliggjøre avvik i metodene som benyttes for 

å vurdere samsvarsvurderingsorganene og i fortolk-

ningen av kravene for utpeking av disse organene 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 25.9.2013, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017,  

s. 38. 

(1) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

(2) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 

fastsatt i direktiv 90/385/EØF og direktiv 93/42/EØF. 

Synliggjøring av avvik vil gjøre det mulig å utvikle en 

felles fortolkning av vurderingsmetodene, særlig med 

henblikk på ny teknologi og nytt utstyr. 

3) For å sikre en felles tilnærming fra de utpekende 

myndigheters side og nøytrale konkurransevilkår bør 

nevnte myndigheter basere sine beslutninger på et felles 

sett med dokumenter som legger grunnlaget for 

verifikasjon av kravene for utpeking fastsatt i direktiv 

90/385/EØF og direktiv 93/42/EØF. 

4) Med sikte på å legge til rette for en felles anvendelse av 

de kravene som er fastsatt for utpeking av sam-

svarsvurderingsorganer, gitt at deres arbeid blir stadig 

mer komplekst, bør disse organene vurderes av 

vurderingsgrupper som representerer den kunnskap og 

erfaring som finnes i de ulike medlemsstater og i 

Kommisjonen. For å legge til rette for slike vurderinger 

bør visse vesentlige dokumenter være tilgjengelig for 

dem som deltar i slike aktiviteter. Utpekende 

myndigheter fra andre medlemsstater enn medlems-

staten der samsvarsvurderingsorganet er etablert, bør ha 

mulighet til å foreta en gjennomgåelse av dokumenta-

sjonen knyttet til vurderingen og til å komme med 

kommentarer til de planlagte utpekingene dersom de 

ønsker det. Tilgang til slike dokumenter er nødvendig 

for å kunne avdekke svakheter hos samsvarsvurde-

ringsorganer som søker, samt avvik i medlemsstatenes 

vurderingsmetoder og i deres fortolkning av kravene for 

utpeking fastsatt i direktiv 90/385/EØF og direktiv 

93/42/EØF. 

5) For å sikre at en felles fortolkning av de fastsatte 

kravene også gjelder ved utvidelse av virkeområdet, 

som ofte gjenspeiler ny teknologi eller nye produkt-

typer, samt fornyelse av utpekingen av meldte organer, 

bør framgangsmåten for utpeking av samsvarsvurde-

ringsorganer også følges i slike situasjoner. 

6) Behovet for kontroll og overvåking av meldte organer 

fra de utpekende myndigheters side har økt ettersom den 

tekniske utviklingen har økt risikoen for at de meldte 

organer ikke har den nødvendige kompetanse når det 

gjelder ny teknologi og nytt utstyr som utvikles innenfor 

det virkeområdet de er utpekt for. Ettersom den tekniske 

utviklingen fører til kortere produktsykluser og 

intervallene for tilsynsvurderinger på stedet og for 

overvåking varierer mellom de utpekende myndigheter, 

bør det fastsettes minstekrav til intervaller for tilsyn 

med og overvåking av meldte organer, og vurdering på 

stedet bør også gjennomføres uanmeldt eller på kort 

varsel.  

2020/EØS/57/40 
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7) Dersom det er tvil om et meldt organs kompetanse til 

tross for de tiltak som medlemsstatene har truffet for å 

sikre enhetlig anvendelse og oppfølging av kravene, bør 

Kommisjonen ha anledning til å granske enkeltsaker. 

Behovet for granskning fra Kommisjonens side har økt 

ettersom den tekniske utviklingen har økt risikoen for at 

meldte organer ikke har den nødvendige kompetanse når 

det gjelder ny teknologi og nye produkter som faller 

innenfor det virkeområdet de er utpekt for. 

8) Med sikte på økt innsyn og gjensidig tillit samt videre 

harmonisering og utvikling av framgangsmåtene for 

utpeking, utvidelse og fornyelse, ikke minst i lys av nye 

fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse med ny 

teknologi og nytt utstyr, bør medlemsstatene samarbeide 

med hverandre og med Kommisjonen. De bør rådføre 

seg med hverandre og med Kommisjonen i spørsmål av 

generell betydning for gjennomføringen av denne 

forordning og underrette hverandre og Kommisjonen 

om sine standardiserte sjekklister for vurdering som 

deres vurderingspraksis er basert på. 

9) Den økte kompleksiteten i oppgavene knyttet til 

utpeking av samsvarsvurderingsorganene, som gjen-

speiler den økte kompleksiteten i disse organenes 

arbeid, krever betydelige ressurser. Det bør derfor stilles 

krav om at medlemsstatene skal ha tilstrekkelig 

kompetent personale som evner og har myndighet til å 

opptre på en uavhengig måte. 

10) Utpekende myndigheter som ikke har ansvar for tilsyn 

med og overvåking av markedet for medisinsk utstyr, er 

ikke nødvendigvis klar over avvik i de meldte organers 

arbeid som avdekkes av vedkommende myndigheter når 

de utfører produktkontroll. De utpekende myndigheter 

har heller ikke nødvendigvis all den produktrelaterte 

kompetanse som til tider trengs for å vurdere om de 

meldte organer har gjort godt arbeid. De utpekende 

myndigheter bør derfor rådspørre vedkommende 

myndigheter. 

11) For å sikre klar og enhetlig anvendelse av kravene 

fastsatt i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og vedlegg 

XI til direktiv 93/42/EØF der utpeking er basert på 

akkreditering i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om 

fastsettelse av kravene til akkreditering og markeds-

tilsyn for markedsføring av produkter, og om oppheving 

av forordning (EØF) nr. 339/93(1), bør akkrediteringsor-

ganer på den ene side og utpekende og vedkommende 

myndigheter på den annen utveksle informasjon som er 

relevant for vurderingen av meldte organer. Behovet for 

en slik informasjonsutveksling har vist seg å være særlig 

sterkt når det gjelder samsvarsvurderingsorganenes 

praksis med hensyn til ny teknologi og nytt utstyr og 

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

deres evne til å dekke slik teknologi og slikt utstyr og 

således oppfylle kravene for utpeking fastsatt i direktiv 

90/385/EØF og direktiv 93/42/EØF. 

12) Det bør fastsettes en innfasingsperiode, slik at 

utpekende myndigheter får tid til å bygge opp nød-

vendige tilleggsressurser og tilpasse sine fram-

gangsmåter. 

13) Den komplekse tekniske og produksjonsmessige 

utviklingen har ført til at noen meldte organer setter ut 

deler av sine vurderinger til underleverandører. Det er 

derfor nødvendig å fastsette grenser og bestemme på 

hvilke vilkår dette kan gjøres. Meldte organer bør ha 

kontroll over sine underleverandører og datterselskaper. 

De må ha tilstrekkelige ressurser, herunder personale 

som er fullt ut kvalifisert til å gjøre sine egne 

vurderinger og gjennomgå de vurderinger som gjøres av 

eksterne eksperter. 

14) For å sikre at de avgjørelser som tas av meldte organer, 

ikke blir urettmessig påvirket, bør organene organiseres 

og drives på en måte som sikrer at de er helt upartiske. 

For at de skal kunne utføre sine oppgaver på en enhetlig 

og systematisk måte, bør organene ha et tilfredsstillende 

styringssystem, herunder bestemmelser om taushets-

plikt. For at de meldte organer skal kunne utføre sitt 

arbeid på en tilfredsstillende måte, bør personalets 

kunnskaps- og kompetansenivå være garantert til enhver 

tid. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 nr. 2 i 

direktiv 90/385/EØF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «utstyr» aktivt implanterbart medisinsk utstyr som definert i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i direktiv 90/385/EØF eller 

medisinsk utstyr og dets tilbehør som definert i artikkel 1 

nr. 2 i direktiv 93/42/EØF, 

b) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utfører 

kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon i henhold 

til artikkel R1 nr. 13 i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 768/2008/EF(2), 

c) «meldt organ» et samsvarsvurderingsorgan som en 

medlemsstat har gitt melding om i samsvar med artikkel 11 

i direktiv 90/385/EØF eller artikkel 16 i direktiv 

93/42/EØF, 

d) «akkrediteringsorgan» det eneste organ i en medlemsstat 

som er bemyndiget av staten til å utføre akkreditering i 

henhold til artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008,  

  

(2) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 
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e) «utpekende myndighet» den eller de myndigheter som en 

medlemsstat har gitt i ansvar å vurdere, utpeke, varsle og 

overvåke meldte organer i henhold til direktiv 90/385/EØF 

eller direktiv 93/42/EØF, 

f) «vedkommende myndighet» den eller de myndigheter som 

har ansvar for markedstilsyn og/eller for overvåking av 

utstyr, 

g) «vurdering på stedet» en kontroll som utføres i lokalene til 

organet eller organets underleverandører eller datter-

selskaper, av den utpekende myndighet, 

h) «tilsynsvurdering på stedet» en periodisk rutinemessig 

vurdering på stedet utenom den vurderingen på stedet som 

blir foretatt i forbindelse med førstegangs utpeking eller i 

forbindelse med fornyelse av utpekingen, 

i) «revisjon under oppsyn» en utpekende myndighets 

vurdering av det arbeid et meldt organs revisjonsgruppe 

utfører i lokalene til organets kunde, 

j) «funksjoner» de oppgaver organets personale og eksterne 

eksperter skal utføre, det vil si revisjon av kvalitetssystemer, 

gjennomgåelse av produktrelatert teknisk dokumentasjon, 

gjennomgåelse av kliniske vurderinger og utprøvinger, 

prøving av utstyr og for hvert av disse punktene endelig 

gjennomgåelse og beslutningstaking i den forbindelse, 

k) «bruk av underleverandør» overføring av oppgaver til en av 

følgende: 

i)  en juridisk person, 

ii)  en fysisk person som helt eller delvis videredelegerer 

oppgavene, 

iii)  flere fysiske eller juridiske personer som utfører 

oppgavene i fellesskap. 

Artikkel 2 

Fortolkning av utpekingskravene 

Kravene fastsatt i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF eller 

vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal anvendes i henhold til 

vedlegg I. 

Artikkel 3 

Framgangsmåte for utpeking av meldte organer 

1.  Når et samsvarsvurderingsorgan søker om å bli utpekt 

som meldt organ, skal det bruke søknadsskjemaet i vedlegg II. 

Dersom samsvarsvurderingsorganet sender inn papirversjoner 

av søknaden og dokumentene som er vedlagt søknaden, skal det 

også sende inn en elektronisk kopi av søknaden med vedlegg. 

Søknaden skal angi hvilke samsvarsvurderingsaktiviteter, 

framgangsmåter for samsvarsvurdering og kompetanseområder 

samsvarsvurderingsorganet ønsker å bli meldt organ for, der 

sistnevnte skal angis ved hjelp av de koder som er benyttet i 

informasjonssystemet «New Approach Notified and Designated 

Organisations»(1) og underinndelingene av nevnte områder. 

  

(1) «NANDO»; se http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando 

2.  Den utpekende myndighet i medlemsstaten der 

samsvarsvurderingsorganet er etablert, skal vurdere organet mot 

en sjekkliste for vurdering som minst omfatter punktene oppført 

i vedlegg II. Vurderingen skal omfatte en vurdering på stedet. 

I samarbeid med den utpekende myndighet i medlemsstaten der 

samsvarsvurderingsorganet er etablert, og sammen med en 

representant for Kommisjonen skal representanter for de 

utpekende myndigheter i to andre medlemsstater delta i 

vurderingen av samsvarsvurderingsorganet, herunder i vurde-

ringen på stedet. Den utpekende myndighet i medlemsstaten der 

samsvarsvurderingsorganet er etablert, skal i god tid gi de 

nevnte representanter tilgang til de dokumenter som er 

nødvendige for å vurdere samsvarsvurderingsorganet. Innen  

45 dager etter at vurderingen på stedet har funnet sted, skal de 

utarbeide en rapport som minst skal inneholde en 

oppsummering av identifiserte avvik fra kravene fastsatt i 

vedlegg I og en anbefaling med hensyn til utpekingen av det 

meldte organet. 

3.  Medlemsstatene skal stille til rådighet en vurderings-

gruppe som Kommisjonen kan benytte i forbindelse med den 

enkelte vurdering. 

4.  Den utpekende myndighet i den medlemsstat der sam-

svarsvurderingsorganet er etablert, skal laste opp vurderings-

rapporten utarbeidet av representantene nevnt i nr. 2, sin egen 

vurderingsrapport og, med mindre den inngår i sistnevnte, 

rapporten fra vurderingen på stedet, til et datalagringssystem 

som administreres av Kommisjonen. 

5.  De utpekende myndigheter i alle de andre medlemsstatene 

skal underrettes om søknaden og kan anmode om tilgang til 

visse dokumenter eller til alle dokumentene nevnt i nr. 4. 

Nevnte myndigheter og Kommisjonen kan gjennomgå alle 

dokumentene nevnt i nr. 4, ta opp spørsmål og bekymringer og 

anmode om ytterligere dokumentasjon innen en måned etter at 

et av de nevnte dokumenter ble opplastet. Innenfor samme 

tidsrom kan de anmode om en utveksling av synspunkter på 

søknaden, organisert av Kommisjonen. 

6.  Den utpekende myndighet i medlemsstaten der sam-

svarsvurderingsorganet er etablert, skal svare på spørsmål, 

bekymringer og anmodninger om ytterligere dokumentasjon 

innen fire uker etter at de er mottatt. 

De utpekende myndigheter i de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen kan enkeltvis eller i fellesskap sende 

anbefalinger til den utpekende myndighet i medlemsstaten der 

samsvarsvurderingsorganet er etablert, innen fire uker etter at 

svaret er mottatt. Nevnte utpekende myndighet skal ta hensyn 

til anbefalingene når den treffer en beslutning om utpeking av 

samsvarsvurderingsorganet. Dersom den ikke følger 

anbefalingene, skal den oppgi grunnene til det innen to uker 

etter at beslutningen er truffet.  
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7.  Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om sin 

beslutning med hensyn til utpeking av et samsvars-

vurderingsorgan ved hjelp av informasjonssystemet «New 

Approach Notified and Designated Organisations». 

Gyldighetsperioden for utpekingen skal begrenses til høyst  

fem år. 

Artikkel 4 

Utvidelse og fornyelse av utpeking 

1.  Omfanget av et meldt organs utpeking kan utvides i 

samsvar med artikkel 3. 

2.  En utpeking som meldt organ kan fornyes i samsvar med 

artikkel 3 innen utgangen av gyldighetsperioden for den 

foregående utpekingen. 

3.  Med henblikk på nr. 2 skal framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 3 nr. 2 omfatte en revisjon under oppsyn dersom dette 

er hensiktsmessig. 

4.  Framgangsmåtene for utvidelse og fornyelse kan 

kombineres. 

5.  Meldte organer som ble utpekt før denne forordningens 

ikrafttredelse og for hvis utpeking det ikke er oppgitt noen 

gyldighetsperiode eller hvis gyldighetsperiode overstiger fem 

år, skal være gjenstand for fornyelse innen tre år fra datoen for 

denne forordningens ikrafttredelse. 

Artikkel 5 

Tilsyn og overvåking 

1.  For tilsynsformål skal den utpekende myndighet i 

medlemsstaten der det meldte organ er etablert, vurdere et 

hensiktsmessig antall av det meldte organets gjennomgåelser av 

produsentens kliniske vurderinger og utføre et hensiktsmessig 

antall dokumentgjennomgåelser, tilsynsvurderinger på stedet og 

revisjoner under oppsyn med følgende intervaller: 

a)  minst hver 12. måned for meldte organer med mer enn  

100 kunder, 

b)  minst hver 18. måned for alle andre meldte organer. 

Nevnte utpekende myndighet skal særlig undersøke endringer 

som har funnet sted siden forrige vurdering, og det arbeidet det 

meldte organ har utført siden da. 

2.  Tilsyn og overvåking utført av utpekende myndigheter 

skal, i den grad det er hensiktsmessig, omfatte datterselskaper. 

3.  Den utpekende myndighet i medlemsstaten der det meldte 

organ er etablert, skal kontinuerlig overvåke nevnte organ for å 

sikre løpende samsvar med gjeldende krav. Nevnte myndighet 

skal sørge for systematisk oppfølging av klager, overvåkings-

rapporter og annen informasjon, herunder fra andre 

medlemsstater, som kan tyde på at det meldte organ ikke 

oppfyller sine forpliktelser eller avviker fra felles eller beste 

praksis. 

I tillegg til tilsynsvurderinger på stedet eller fornyelse skal den 

utpekende myndighet i medlemsstaten der det meldte organ er 

etablert, gjennomføre vurderinger på stedet uanmeldt eller på 

kort varsel, dersom slike vurderinger på stedet er nødvendige 

for å verifisere samsvar. 

Artikkel 6 

Gransking av et meldt organs kompetanse 

1.  Kommisjonen kan granske saker som gjelder et meldt 

organs kompetanse eller oppfyllelse av kravene og ansvaret det 

er pålagt i henhold til direktiv 90/385/EØF og direktiv 

93/42/EØF. 

2.  Gransking innledes med samråd med den utpekende 

myndighet i medlemsstaten der det meldte organ er etablert. På 

anmodning skal den utpekende myndighet innen fire uker 

oversende til Kommisjonen all relevant informasjon om 

vedkommende meldte organ. 

3.  Kommisjonen vil sørge for at alle følsomme opplysninger 

den mottar i løpet av granskingen, blir behandlet fortrolig. 

4.  Dersom det meldte organ ikke lenger oppfyller kravene 

for å være meldt, skal Kommisjonen underrette medlemsstaten 

der organet er etablert, om dette, og den kan anmode 

medlemsstaten om å treffe de nødvendige korrigerende tiltak. 

Artikkel 7 

Utveksling av erfaringer fra utpeking og tilsyn med 

samsvarsvurderingsorganer 

1.  De utpekende myndigheter skal rådføre seg med 

hverandre og Kommisjonen i spørsmål av generell betydning 

for gjennomføringen av denne forordning og fortolkningen av 

bestemmelsene i direktiv 90/385/EØF og direktiv 93/42/EØF 

hva gjelder samsvarsvurderingsorganer. 

2.  De utpekende myndigheter skal videreformidle til 

hverandre og til Kommisjonen de standardiserte sjekklistene 

som benyttes i samsvar med artikkel 3 nr. 2 innen  

31. desember 2013, og deretter de tilpasninger som gjøres i 

sjekklistene. 

3.  Når vurderingsrapportene nevnt i artikkel 3 nr. 4 tyder på 

at det er forskjeller i de utpekende myndigheters praksis, kan 

medlemsstatene og Kommisjonen komme med en anmodning 

om utveksling av synspunkter, som organiseres av sistnevnte. 

Artikkel 8 

De utpekende myndigheters virksomhet 

1.  For at de utpekende myndigheter skal kunne utføre sine 

oppgaver forsvarlig, må de ha et tilstrekkelig antall kvalifisert 

personale til rådighet. Nevnte myndigheter skal etableres, 

organiseres og drives slik at de ivaretar objektivitet og 

upartiskhet i sin virksomhet og unngår at det oppstår inter-

essekonflikter med samsvarsvurderingsorganer. De utpekende 

myndigheter skal organiseres slik at enhver beslutning som 

gjelder melding om et samsvarsvurderingsorgan, ikke treffes av 

den samme medarbeideren som utførte vurderingen av organet.  
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2.  Der utpekende myndigheter ikke er ansvarlig for 

markedstilsyn og overvåking av medisinsk utstyr, skal de 

trekke inn vedkommende myndigheter i medlemsstaten i alle 

oppgaver de er ansvarlige for i henhold til denne forordning. 

Særlig skal de rådføre seg med vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten før de treffer beslutninger og invitere dem til å 

delta i alle typer vurderinger. 

Artikkel 9 

Samarbeid med akkrediteringsorganer 

Dersom utpeking er basert på akkreditering i henhold til 

forordning (EF) nr. 765/2008, skal medlemsstatene sikre at 

vedkommende myndigheter holder det akkrediteringsorgan som 

har akkreditert et bestemt meldt organ, underrettet om 

hendelsesrapporter og andre opplysninger om forhold som det 

meldte organ har kontroll over, når slik informasjon er av 

betydning for vurderingen av det meldte organs arbeid. 

Medlemsstatene skal sikre at den utpekende myndighet i 

medlemsstaten der samsvarsvurderingsorganet er etablert, 

holder det akkrediteringsorgan som er ansvarlig for akkredi-

teringen av et bestemt samsvarsvurderingsorgan, underrettet om 

funn som er av betydning for akkrediteringen. Akkredite-

ringsorganet skal informere den utpekende myndighet i 

medlemsstaten der samsvarsvurderingsorganet er etablert, om 

sine funn. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse på utvidelse av utpekinger fra  

25. desember 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 24. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Fortolkning av kravene fastsatt i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF 

1.  Nr. 1 og 5 i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal omfatte følgende 

elementer: 

1.1  Samsvarsvurderingsorganet skal være en tredjemann som er uavhengig av produsenten hvis produkt det utfører 

samsvarsvurdering av. Samsvarsvurderingsorganet skal også være uavhengig av enhver annen økonomisk aktør 

med interesse i produktet samt av produsentens eventuelle konkurrenter. 

1.2  Samsvarsvurderingsorganet skal organiseres og drives på en måte som sikrer at det opptrer uavhengig, objektivt 

og upartisk i sin virksomhet. Samsvarsvurderingsorganet skal benytte framgangsmåter som sikrer at 

interessekonflikter som eventuelt måtte oppstå, herunder at medarbeidere har deltatt i rådgivningstjenester på 

området medisinsk utstyr før de ble ansatt av organet, blir avdekket, gransket og løst på en effektiv måte. 

1.3  Samsvarsvurderingsorganet, dets øverste ledelse og personale med ansvar for samsvarsvurderingsoppgaver skal 

ikke 

a)  delta i noen form for virksomhet som kan komme i konflikt med deres uavhengige dømmekraft eller integritet 

i forhold til samsvarsvurderingsaktiviteter som de er et meldt organ for, 

b)  tilby eller yte noen form for tjeneste som kan true tilliten til deres uavhengighet, upartiskhet eller objektivitet. 

De skal særlig ikke tilby eller yte, eller i løpet av de siste tre årene ha tilbudt eller ytt, rådgivningstjenester til 

produsenten, produsentens godkjente representant, en leverandør eller en kommersiell konkurrent som gjelder 

unionskrav til utforming, konstruksjon, markedsføring eller vedlikehold av produktene eller prosessene som 

vurderes. Dette utelukker ikke at de kan utføre samsvarsvurderingsaktiviteter for ovennevnte produsenter og 

markedsdeltakere eller generell ikke-kundespesifikk opplæringsvirksomhet som gjelder regelverket for 

medisinsk utstyr eller beslektede standarder. 

1.4  Samsvarsvurderingsorganets øverste ledelse og dets vurderingspersonale skal være upartiske. Samsvarsvur-

deringsorganets øverste ledelse og vurderingspersonale skal ha en lønn som ikke er avhengig av antallet 

vurderinger som er utført eller resultatene av disse. 

1.5  Der et samsvarsvurderingsorgan eies av et offentlig foretak eller en offentlig institusjon, skal medlemsstaten sikre 

og dokumentere samsvarsvurderingsorganets uavhengighet og at det ikke er noen interessekonflikt mellom den 

utpekende myndighet og/eller vedkommende myndighet på den ene side og samsvarsvurderingsorganet på den 

annen. 

1.6  Samsvarsvurderingsorganet skal sikre og dokumentere at virksomheten til dets datterselskaper, underleverandører 

og eventuelle tilknyttede organer ikke påvirker dets uavhengighet, upartiskhet eller objektivitet under utførelsen av 

samsvarsvurderingsaktiviteter. 

1.7  Kravene i nr. 1.1–1.6 er ikke til hinder for at organet og produsenten som ønsker å bli samsvarsvurdert, kan 

utveksle tekniske opplysninger og veiledning om regelverket. 

2.  Nr. 2 annet ledd i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal omfatte følgende elementer: 

2.1  Bruk av underleverandører skal begrenses til bestemte oppgaver. Det er ikke tillatt å bruke underleverandører til 

revisjon av kvalitetsstyringssystemer eller produktrelaterte gjennomgåelser i sin helhet. Samsvarsvur-

deringsorganet skal særlig sørge for at gjennomgåelse av eksterne eksperters kvalifikasjoner og overvåking av 

deres resultater, tildeling av sakkyndige til bestemte samsvarsvurderingsaktiviteter samt funksjoner knyttet til 

endelig gjennomgåelse og beslutningstaking, utføres internt.  
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2.2  Der et samsvarsvurderingsorgan bruker underleverandører til bestemte oppgaver eller har samråd med eksterne 

eksperter i forbindelse med samsvarsvurderingen, skal det ha retningslinjer som beskriver på hvilke vilkår bruk av 

underleverandører og samråd med eksterne eksperter kan finne sted. Enhver bruk av underleverandører og ethvert 

samråd med eksterne eksperter skal behørig dokumenteres og være gjenstand for en skriftlig avtale som blant 

annet omfatter fortrolighet og interessekonflikt. 

2.3  Samsvarsvurderingsorganet skal fastsette framgangsmåter for vurdering og overvåking av kompetansen til alle 

underleverandører og eksterne eksperter det benytter. 

3.  Nr. 3 og 4 i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal omfatte følgende 

elementer: 

3.1  Til enhver tid og i forbindelse med enhver framgangsmåte for samsvarsvurdering og enhver produkttype eller  

-kategori som samsvarsvurderingsorganet er eller ønsker å bli meldt organ for, skal dets organisasjon omfatte 

følgende elementer: 

a)  nødvendig administrativt, teknisk, klinisk og vitenskapelig personale med teknisk og vitenskapelig kunnskap 

og tilstrekkelig og egnet erfaring innen medisinsk utstyr og tilsvarende teknologi til å kunne utføre 

samsvarsvurderingsoppgaver, herunder vurdering av kliniske data, 

b)  en dokumentert prosess for utførelse av framgangsmåter for samsvarsvurderinger det er utpekt organ(1) for, 

som tar i betraktning deres respektive særtrekk, herunder lovpålagte konsultasjoner, for de ulike kategoriene 

utstyr som omfattes av meldingen, som sikrer innsyn i og gjør det mulig å reprodusere nevnte framgangsmåter. 

3.2  Samsvarsvurderingsorganet skal ha nødvendig personale og være i besittelse av eller ha tilgang til alt utstyr og alle 

hjelpemidler som kreves for å kunne utføre på en forsvarlig måte de tekniske og administrative oppgavene som 

samsvarsvurderingsaktivitetene det er meldt organ for, medfører. 

3.3  Samsvarsvurderingsorganet skal ha tilgjengelig de økonomiske midler som kreves for å kunne utføre sine 

samsvarsvurderingsaktiviteter og forretningsdrift i den forbindelse. Det skal dokumentere og føre bevis for sin 

finansielle kapasitet og levedyktighet, samtidig som det tas hensyn til eventuelle særlige omstendigheter i 

oppstartfasen. 

3.4  Samsvarsvurderingsorganet skal ha et etablert og fungerende kvalitetsstyringssystem. 

3.5  Med erfaring og kunnskap hos personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderingsaktiviteter menes 

a)  god vitenskapelig, teknisk og yrkesrettet opplæring, særlig på de aktuelle områdene innen medisin, farmasi, 

ingeniørfag eller andre relevante vitenskaper, som dekker alle de samsvarsvurderingsaktiviteter som organet 

er eller ønsker å bli meldt organ for, 

b)  vesentlig relevant erfaring, som dekker alle de samsvarsvurderingsaktiviteter som organet er eller ønsker å bli 

meldt organ for, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for vurderingene de utfører, og tilstrekkelig myndighet til å 

kunne utføre disse vurderingene, 

d)  hensiktsmessig kunnskap om og forståelse av de relevante bestemmelser i lovgivningen om medisinsk utstyr 

og gjeldende harmoniserte standarder, 

e)  evnen til å kunne utarbeide sertifikater, registre og rapporter som viser at vurderingene er utført. 

  

(1) Se vedlegg II nr. 41. 
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3.6  Samsvarsvurderingsorganet skal fastsette og dokumentere kvalifikasjonskriterier og framgangsmåter for 

utvelgelse og bemyndigelse av personer som deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter (kunnskap, erfaring og annen 

nødvendig kompetanse), og den opplæring som kreves (grunnopplæring og etter- og videreutdanning). 

Kvalifikasjonskravene skal dekke de ulike funksjonene i samsvarsvurderingsprosessen (f.eks. revisjon, 

produktvurdering/-prøving, konstruksjonsdokumentasjon/dokumentgjennomgåelse, beslutningstaking) og det 

utstyr, den teknologi og de områder (f.eks. biokompatibilitet, sterilisering, vev og celler av animalsk opprinnelse, 

klinisk vurdering) som omfattes av utpekingen. 

3.7  Samsvarsvurderingsorganet skal ha framgangsmåter for å sikre at dets datterselskaper drives på grunnlag av de 

samme framgangsmåter og i henhold til samme strenge krav som hovedkontoret. 

3.8  Dersom underleverandører og eksterne eksperter brukes i forbindelse med samsvarsvurderingen, særlig av nytt, 

invasivt og implanterbart medisinsk utstyr eller ny teknologi, skal samsvarsvurderingsorganet ha tilstrekkelig 

kompetanse internt til å lede samsvarsvurderingen på hvert av produktområdene det er utpekt for, til å verifisere 

om ekspertuttalelser er egnede og gyldige og til å fatte beslutninger vedrørende sertifiseringen. Påkrevd intern 

kompetanse skal omfatte teknisk og klinisk kompetanse og revisjonskompetanse. 

4.  Nr. 6 i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal omfatte følgende elementer: 

4.1.  Samsvarsvurderingsorganet skal tegne ansvarsforsikring som er hensiktsmessig i forhold til de samsvarsvur-

deringsaktiviteter det er meldt organ for, herunder for eventuell midlertidig oppheving, begrensning eller 

tilbaketrekking av sertifikater, og det geografiske omfanget av dets virksomhet, med mindre ansvaret bæres av 

staten i henhold til nasjonal lovgivning eller inspeksjonene utføres direkte av medlemsstaten selv. 

5.  Nr. 7 i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal omfatte følgende elementer: 

5.1  Samsvarsvurderingsorganet skal sikre at opplysninger det får under utførelsen av samsvarsvurderingsaktiviteter, 

behandles fortrolig av dets personale, komiteer, datterselskaper, underleverandører og eventuelle tilknyttede 

organer, med mindre noe annet er fastsatt ved lov. Organet skal ha en dokumentert framgangsmåte for dette 

formål. 

5.2  Samsvarsvurderingsorganets personale skal overholde taushetsplikten med hensyn til alle opplysninger det mottar 

under utførelsen av sine oppgaver, bortsett fra overfor utpekende myndigheter, vedkommende myndigheter og 

Kommisjonen. Eiendomsretten skal vernes. Samsvarsvurderingsorganet skal ha en dokumentert framgangsmåte 

for dette formål. 

 ______   
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VEDLEGG II 

Søknadsskjema som skal sendes inn ved søknad om å bli utpekt som meldt organ 

Utpekende myndighet: ................................................................... 

Navn på samsvarsvurderingsorganet som søker: ................................................................... 

Tidligere navn (om relevant): ................................................................... 

Det meldte organs EU-nummer (om relevant): ................................................................... 

Adresse: ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

Kontaktperson: ................................................................... 

E-post: ................................................................... 

Telefonnummer: ................................................................... 

Samsvarsvurderingsorganets juridiske form: ................................................................... 

Selskapets registreringsnummer: ................................................................... 

Foretaksregister: ................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

Følgende dokumenter skal legges ved. Ved forlengelse eller fornyelse skal bare nye eller endrede dokumenter sendes 

inn. 

Punkt/sak 
Tilsvarende del i 

vedlegg I 

Vedleggsnummer + 

referanse 

(nr./side) 

ORGANISATORISKE OG GENERELLE KRAV 

Juridisk status og organisasjonsstruktur 

1 Selskapets vedtekter   

2 Firmaattest (foretaksregister)   

3 Dokumentasjon på virksomheten til den organisasjon samsvarsvur-

deringsorganet eventuelt tilhører, og dens forhold til samsvarsvur-

deringsorganet 

  

4 Dokumentasjon på eventuelle foretak som samsvarsvur-

deringsorganet eier i eller utenfor medlemsstaten, og dets forhold 

til disse enhetene 

  

5 Beskrivelse av juridisk eierskap og de juridiske eller fysiske 

personer som utøver kontroll over samsvarsvurderingsorganet 

  

6 Beskrivelse av samsvarsvurderingsorganets organisasjonsstruktur 

og driftsledelse 

  

7 Beskrivelse av den øverste ledelsens funksjoner, ansvar og 

myndighet 

  

8 Liste over alle ansatte som har innflytelse på samsvarsvur-

deringsaktivitetene 

  

9 Dokumentasjon på eventuelle andre tjenester samsvarsvur-

deringsorganet tilbyr (f.eks. rådgivning i forbindelse med utstyr, 

opplæring osv.) 

  

10 Dokumentasjon på akkreditering(er) som er relevante for søknaden   
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Punkt/sak 
Tilsvarende del i 

vedlegg I 

Vedleggsnummer + 

referanse 

(nr./side) 

Uavhengighet og upartiskhet 

11 Dokumentasjon på strukturer, retningslinjer og framgangsmåter for 

å sikre og fremme prinsippene om upartiskhet i hele 

organisasjonen, hos alt personale og i forbindelse med all 

vurderingsvirksomhet, herunder etiske regler eller atferdsregler 

  

12 Beskrivelse av hvordan samsvarsvurderingsorganet sikrer at 

virksomheten til datterselskaper, underleverandører og eksterne 

eksperter ikke påvirker organets uavhengighet, upartiskhet og 

objektivitet 

  

13 Dokumentasjon på at toppledelsen og personalet som deltar i 

samsvarsvurderingsaktivitetene, er upartiske, herunder på lønn og 

bonusutbetalinger 

  

14 Dokumentasjon vedrørende interessekonflikter og framgangsmåte/ 

skjema for konfliktløsning i forbindelse med mulige konflikter 

  

15 Beskrivelse av samsvarsvurderingsorganets uavhengighet fra den 

utpekende myndighet og fra vedkommende myndighet, særlig 

dersom dette organet er et offentlig foretak eller en offentlig 

institusjon. 

  

Fortrolig behandling 

16 Dokumentasjon på framgangsmåten for å ivareta taushetsplikten, 

herunder for å verne opplysninger som er underlagt eiendomsrett 

  

Ansvar 

17 Dokumentasjon på ansvarsforsikring, bevis for at ansvarsfor-

sikringen dekker tilfeller der det meldte organ kan bli nødt til å 

trekke tilbake eller midlertidig oppheve sertifikater 

  

Økonomiske midler 

18 Dokumentasjon på de økonomiske midler som kreves for å drive 

samsvarsvurderingsaktiviteter, og driften i den forbindelse, 

herunder løpende forpliktelser i forbindelse med sertifikater som er 

utstedt, for å vise at det meldte organ fortsatt er levedyktig og 

dokumentere fortsatt samsvar med det sertifiserte produktutvalget 

  

Kvalitetssystem 

19 Kvalitetshåndbok og en liste over tilhørende dokumentasjon på 

gjennomføring, vedlikehold og drift av kvalitetsstyringssystemet, 

herunder retningslinjer for tildeling av oppgaver til personale og 

deres ansvarsområder 

  

20 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for kontroll med dokumen-

ter 

  

21 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for kontroll med registre   

22 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for ledelsens gjennom-

gåelse 

  

23 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for interne revisjoner   

24 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for korrigerende og 

forebyggende tiltak 

  

25 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for reklamasjoner og klager   
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Punkt/sak 
Tilsvarende del i 

vedlegg I 

Vedleggsnummer + 

referanse 

(nr./side) 

Ressurskrav 

Generelt 

26 Beskrivelse av egne laboratorier og prøvingsanlegg   

27 Ansettelseskontrakter og andre avtaler med eget personale, særlig 

med hensyn til upartiskhet, uavhengighet og interessekonflikter 

(legg ved standard kontraktsmal) 

  

28 Kontrakter og andre avtaler med underleverandører og eksterne 

eksperter, særlig med hensyn til upartiskhet, uavhengighet og 

interessekonflikter (legg ved standard kontraktsmal) 

  

Kvalifisering og bemyndigelse av personale 

29 Liste over alt fast og midlertidig ansatt personale (teknisk, 

administrativt osv.), herunder informasjon om faglige 

kvalifikasjoner, tidligere erfaring og type kontrakt 

  

30 Liste over alt eksternt personale (f.eks. eksterne eksperter, eksterne 

revisorer), herunder informasjon om faglige kvalifikasjoner, 

tidligere erfaring og type kontrakt 

  

31 Kvalifikasjonsmatrise som kobler organets ansatte og dets eksterne 

eksperter til de funksjonene de skal fylle og til de 

kompetanseområder organet er eller ønsker å bli meldt organ for 

  

32 Kvalifikasjonskriterier for de ulike funksjonene (se punkt 31)   

33 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for valg av og tildeling av 

oppgaver til internt og eksternt personale som deltar i 

samsvarsvurderingsaktivitetene, herunder vilkår for tildeling av 

oppgaver til eksternt personale og overvåking av deres 

sakkunnskap 

  

34 Dokumentasjon som viser at samsvarsvurderingsorganets ledelse 

har den kunnskap som er nødvendig for å etablere og drifte et 

system for 

— utvelgelse av det personale som benyttes under samsvarsvur-

deringen, 

— verifisering av dette personalets kunnskap og erfaring, 

— tildeling av oppgaver til personalet, 

— verifisering av personalets arbeid, 

— definisjon og verifisering av personalets grunnopplæring og 

etter- og videreutdanning 

  

35 Dokumentasjon på framgangsmåten for å sikre kontinuerlig 

overvåking av kompetanse og ytelse 

  

36 Dokumentasjon på standard opplæringsprogrammer som sam-

svarsvurderingsorganet gjennomfører, og som er relevante for 

samsvarsvurderingsaktivitetene 

  

Underleverandører 

37 Liste over alle underleverandører (ikke enkeltstående eksterne 

eksperter) som benyttes i forbindelse med samsvarsvur-

deringsaktiviteter 
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Punkt/sak 
Tilsvarende del i 

vedlegg I 

Vedleggsnummer + 

referanse 

(nr./side) 

38 Retningslinjer og framgangsmåte vedrørende underleverandører   

39 Dokumentasjon som viser at samsvarsvurderingsorganet har 

tilstrekkelig kjernekompetanse til å vurdere, velge ut, inngå 

kontrakt med og verifisere egnetheten til og gyldigheten av 

underleverandørers virksomhet 

  

40 Eksempler på standardkontrakter som forbyr juridiske personer å 

inngå ytterligere underleverandøravtaler, og som omfatter særlige 

bestemmelser for å sikre fortrolighet og håndtering av 

interessekonflikter med underleverandører (legg ved eksempler) 

  

Prosess 

41 Dokumentasjon på framgangsmåter for samsvarsvurderings-

aktivitetene og tilhørende dokumenter som viser omfanget av 

samsvarsvurderingsaktivitetene, herunder særlig framgangsmåter 

for 

— kvalifisering og klassifisering 

— vurdering av kvalitetssystemet 

— risikohåndtering 

— vurdering av prekliniske data 

— klinisk vurdering 

— representativt utvalg av teknisk dokumentasjon 

— klinisk oppfølging etter markedsføring 

— meddelelser fra reguleringsmyndigheter, herunder ved-

kommende myndigheter og utpekende myndigheter 

— formidling og analyse av virkningen av overvåkingsrapporter 

på sertifiseringen av utstyr 

— samrådsordninger for kombinerte legemiddel- og utstyrs-

produkter, utstyr som gjør bruk av animalsk vev, og utstyr 

som bruker produkter av blod fra mennesker 

— gjennomgåelse og beslutningstaking med hensyn til 

sertifikatutstedelse, herunder godkjenningsansvar 

— gjennomgang og beslutningstaking med hensyn til midlertidig 

oppheving, restriksjoner, tilbaketrekking og avslag på 

sertifikater, herunder godkjenningsansvar  

  

42 Sjekklister, maler, rapporter og sertifikater som benyttes under 

samsvarsvurderingsaktivitetene 

  

 

Navn på og underskrift til en godkjent representant for 

samsvarsvurderingsorganet som søker (med mindre 

elektronisk signatur er godtatt) 

 Sted og dato 

 ____________  
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 24. september 2013 

om revisjoner og vurderinger utført av meldte organer på området medisinsk utstyr 

(2013/473/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sikre en høy grad av helsevern og sikkerhet, fri 

bevegelighet for medisinsk utstyr på det indre marked 

og borgernes tillit til regelverket er det helt avgjørende 

at de meldte organer fungerer på en tilfredsstillende 

måte. 

2) Rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om til-

nærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr(1), rådsdirektiv 93/42/ 

EØF av 14. juni 1993 om medisinsk utstyr(2) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF av  

27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk(3) inneholder visse bestemmelser om 

revisjoner, vurderinger og uanmeldte revisjoner som 

utføres av de meldte organer på området medisinsk 

utstyr. 

3) Fortolkningen av nevnte bestemmelser og hvordan 

meldte organer som er utpekt på området medisinsk 

utstyr opptrer, varierer. Denne rekommandasjon bør 

derfor fastsette standardverdier for referansemåling i 

forbindelse med de meldte organers vurderinger og 

uanmeldte revisjoner og svare på de manglene som 

oftest viser seg i dagens praksis. 

4) Rekommandasjonen tar sikte på å sikre at det meldte 

organ utfører en tilfredsstillende verifikasjon av at 

produsenten oppfyller de lovfestede kravene. 

5) Meldte organer utfører vurderinger av produkter og 

kvalitetssystemer i henhold til de respektive fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering. Det er derfor viktig 

å skille mellom disse to vurderingstypene. For å 

verifisere kontinuerlig samsvar med lovpålagte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 25.9.2013,  

s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017,  

s. 38. 

(1) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

(2) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 

(3) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. 

forpliktelser, bør de meldte organer utføre uanmeldte 

revisjoner i tillegg til vurderinger av produkter og 

kvalitetssystemer. 

6) For å oppfylle de lovfestede kravene fastsatt i direktiv 

90/385/EØF, direktiv 93/42/EØF og direktiv 98/79/EF 

bør de meldte organer, der det er aktuelt, verifisere 

oppfyllelsen av de grunnleggende sikkerhets- og helse-

kravene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF 

av 17. mai 2006 om maskiner og om endring av direktiv 

95/16/EF(4), av kravene i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 722/2012 av 8. august 2012 om særlige krav med 

hensyn til de krav som er fastsatt i rådsdirektiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF til aktivt implanterbart 

medisinsk utstyr og medisinsk utstyr framstilt av vev av 

animalsk opprinnelse(5), og av de felles tekniske 

spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk fastsatt i kommisjonsvedtak 2002/364/EF 

av 7. mai 2002 om felles tekniske spesifikasjoner for 

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk(6). 

7) For å unngå feil og mangler i de meldte organers 

verifikasjon av viktige aspekter av den kliniske vurde-

ringen eller, når det gjelder medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk, av ytelsesvurderingen, og med henblikk på 

den kliniske oppfølgingen etter markedsføring, eller, når 

det gjelder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, med 

henblikk på oppfølging etter markedsføring, er det 

viktig å gi særlige råd med hensyn til kontrollen av disse 

kravene. 

8) Med sikte på å tilrettelegge for de meldte organers 

verifikasjon av teknisk dokumentasjon, produsentens 

system for utstyrsidentifikasjon og samsvarserklæ-

ringen, er det viktig å gi særlige råd med hensyn til 

kontroll av disse kravene. Direktiv 90/385/EØF, direktiv 

93/42/EØF og direktiv 98/79/EF inneholder ingen be-

stemmelser om unntak for produksjon som settes ut i 

forhold til produksjon som skjer internt. I behørig 

begrunnede tilfeller bør derfor de viktigste 

underleverandørene omfattes av framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering.  

  

(4) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 24. 

(5) EUT L 212 av 9.8.2012, s. 3. 

(6) EFT L 131 av 16.5.2002, s. 17. 

2020/EØS/57/41 
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9) Underleverandører eller leverandører kan ikke inntre i 

produsentens sted for å oppfylle vesentlige produsent-

forpliktelser, som å sørge for at fullstendig teknisk 

dokumentasjon er tilgjengelig, da dette ville undergravd 

prinsippet om produsenten som den ansvarlige i 

samsvar med direktiv 90/385/EØF, direktiv 93/42/EØF 

og direktiv 98/79/EF. De meldte organer bør derfor gis 

råd om hva de må verifisere ved bruk av under-

leverandører. 

10) Selv om gjennomgåelsen av kvalitetssystemet og 

gjennomgåelsen av den tekniske dokumentasjonen på 

grunnlag av stikkprøver betraktes som to uavhengige 

øvelser, er det nødvendig å styrke forbindelsen mellom 

dem. 

11) Så lenge det ikke finnes noen etablert praksis for 

uanmeldte revisjoner, er det viktig å fastsette de 

praktiske reglene for slike revisjoner, samt å gi råd om 

hvordan man i praksis må tilrettelegge for slike 

revisjoner — 

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON: 

1.  FORMÅL 

For å tilrettelegge for konsekvent anvendelse av sam-

svarsvurderingsbestemmelsene i direktiv 90/385/EØF, 

direktiv 93/42/EØF og direktiv 98/79/EF bør de meldte 

organer anvende bestemmelsene i denne rekommandasjon 

ved utførelse av produktvurderinger, kvalitetssystemvur-

deringer og uanmeldte revisjoner. 

Ved å beskrive generelle retningslinjer for slike vurderinger 

og uanmeldte revisjoner bør rekommandasjonen gjøre de 

meldte organers arbeid og medlemsstatenes vurdering av 

arbeidet lettere. Rekommandasjonen fastsetter ingen nye 

rettigheter eller forpliktelser. De lovfestede kravene som får 

anvendelse på alle typer utstyr og samsvarsvurderinger, er 

fastsatt i Unionens regelverk om medisinsk utstyr. 

2.  GENERELLE RETNINGSLINJER FOR REVISJON OG 

VURDERING 

De meldte organer bør anvende følgende: 

a)  Dersom en produsent har søkt om en undersøkelse av 

konstruksjonsdokumentasjonen eller om typeprøving (i 

det følgende samlet kalt «produktvurdering»), bør de 

meldte organer verifisere samsvar for alle produkt-

relaterte egenskaper ved utstyret i henhold til 

direktiv 90/385/EØF, direktiv 93/42/EØF og direktiv 

98/79/EF slik at eventuelt manglende samsvar ved 

utstyret kan avdekkes, og bør anvende vedlegg I. 

b)  Dersom produsenten har søkt om vurdering av sitt 

kvalitetssystem, bør de meldte organer verifisere at 

kvalitetssystemet er i samsvar med de kvalitets-

systemrelaterte kravene fastsatt i direktiv 90/385/EØF, 

direktiv 93/42/EØF og direktiv 98/79/EF slik at 

manglende samsvar ved kvalitetssystemet kan 

avdekkes, og bør anvende vedlegg II. 

c)  For å verifisere fortløpende samsvar med rettslige 

forpliktelser bør de meldte organer, i tillegg til 

førstegangs-, tilsyns- eller fornyelsesrevisjonen, 

avlegge besøk hos produsenten eller, dersom det er 

sannsynlig at dette vil medføre en mer effektiv kontroll, 

hos en av produsentens underleverandører med ansvar 

for prosesser som er grunnleggende for å sikre samsvar 

med lovfestede krav («kritisk underleverandør») eller 

hos en leverandør av vesentlige komponenter eller av 

komplett utstyr (begge kalt «vesentlig leverandør») 

uten at dette er forhåndsmeldt («uanmeldt revisjon») i 

samsvar med vedlegg III. 

3.  OPPFØLGING 

Medlemsstatene bør gjøre de meldte organer på området 

medisinsk utstyr oppmerksom på denne rekommandasjon 

og bør føre tilsyn med de meldte organers praksis med 

hensyn til denne rekommandasjon. De bør vurdere meldte 

organers vilje til å anvende denne rekommandasjon og 

særlig til å utføre uanmeldte revisjoner når de treffer 

beslutninger om utpeking av organer og om fornyelse eller 

tilbaketrekking av utpekinger. 

4.  MOTTAKERE 

Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 24. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 Neven MIMICA 

 Medlem av Kommisjonen 

  

 _____  
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VEDLEGG I 

Produktvurdering 

1.  De meldte organer bør verifisere om utstyret er blitt korrekt klassifisert som medisinsk utstyr og særlig om 

produsenten har angitt et medisinsk formål for utstyret. De bør videre verifisere utstyrets klassifisering og om 

produsenten har oppfylt gjeldende samsvarsvurderingsforpliktelser. De bør tilfredsstille høringsplikten for visse 

typer utstyr som inneholder stoffer som dersom de benyttes hver for seg, kan betraktes som et legemiddel, et 

produkt av blod fra mennesker eller animalsk vev(1). 

2.  De meldte organer bør verifisere utstyrets samsvar med de relevante grunnleggende krav fastsatt i vedlegg 1 til 

direktiv 90/385/EØF, vedlegg I til direktiv 93/42/EØF og vedlegg I til direktiv 98/79/EF og, dersom det er 

relevant, med de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet fastsatt i direktiv 2006/42/EF. Når det gjelder 

medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk bør de, dersom det er relevant, verifisere at utstyret er i samsvar med de 

felles tekniske spesifikasjonene fastsatt i vedtak 2002/364/EF eller, når det er behørig begrunnet, med andre 

tekniske løsninger på minst tilsvarende nivå. Dersom det ved undersøkelse av konstruksjonsdokumentasjonen 

oppstår tvil om utstyrets samsvar, bør de meldte organer utføre eller anmode om relevant prøving av utstyret. 

3.  De meldte organer bør undersøke kravene til konstruksjon og produksjon og til helse og sikkerhet før de 

undersøker de generelle kravene fastsatt i del I i vedlegg 1 til direktiv 90/385/EØF, del A i vedlegg I til direktiv 

93/42/EØF og del A i vedlegg I til direktiv 98/79/EF. De bør være svært nøye med å undersøke følgende aspekter 

av de grunnleggende kravene: 

a)  konstruksjon, produksjon og emballering, 

b)  merking av utstyret, av emballasjen for hver enkelt enhet og av salgsemballasjen og bruksanvisningen. 

4.  Undersøkelsen av de generelle kravene bør blant annet fastslå at følgende krav er oppfylt: 

a)  alle farer er identifisert, 

b)  alle risikoer forbundet med disse farene er vurdert og tatt med i den generelle vurderingen av risiko og nytte, 

c)  så langt mulig er alle disse risikoene redusert, 

d)  alle gjenværende risikoer har vært gjenstand for vernetiltak, 

e)  sikkerhetsprinsipper er anvendt på en måte som er i tråd med det nåværende utviklingstrinn i teknikken. 

5.  For andre typer medisinsk utstyr enn utstyr til in vitro-diagnostikk bør de meldte organer gjennomgå alle relevante 

prekliniske data, den kliniske vurderingen og den kliniske oppfølgingen etter markedsføring som produsenten har 

utført eller planlagt. De bør verifisere at den kliniske vurderingen er à jour. De bør vurdere behovet for og 

hensiktsmessigheten av en plan for klinisk oppfølging etter markedsføring(2). Dersom det ikke er foretatt noen 

klinisk utprøving, bør de verifisere at den aktuelle typen utstyr og alle typer risiko forbundet med utstyrets 

konstruksjon, materialer og bruk blir hensiktsmessig vurdert ved hjelp av vitenskapelig litteratur eller andre 

eksisterende kliniske opplysninger, slik at klinisk utprøving ikke er nødvendig. Videre bør de undersøke den 

særlige begrunnelsen(3) som kreves for implanterbart utstyr og utstyr klassifisert i klasse III i henhold til vedlegg 

IX til direktiv 93/42/EØF. 

6.  Når det gjelder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, bør de meldte organer gjennomgå produsentens 

ytelsesvurdering og utført eller planlagt oppfølging etter markedsføring. 

7.  De meldte organer bør verifisere all dokumentasjon som gjelder samsvarsvurderingen av utstyret. For dette formål 

bør de verifisere at den tekniske dokumentasjonen er riktig, konsekvent, relevant, à jour og fullstendig(4), og at 

den omfatter alle varianter av utstyret og alle dets handelsnavn. Videre bør de verifisere at produsentens system 

  

(1) Se nr. 10 i vedlegg 1, nr. 4.3 i vedlegg 2 og nr. 5 i vedlegg 3 til direktiv 90/385/EØF, nr. 7.4 i vedlegg I , nr. 4.3 i vedlegg II og  

nr. 5 i vedlegg III til direktiv 93/42/EØF og forordning (EU) nr. 722/2012. 

(2) Se nr. 1.4 i vedlegg 7 til direktiv 90/385/EØF og nr. 1.1c i vedlegg X til direktiv 93/42/EØF. 

(3) Se vedlegg 7 til direktiv 90/385/EØF og vedlegg X til direktiv 93/42/EØF. 

(4) For at den tekniske dokumentasjonen skal kunne betraktes som fullstendig, bør den med tilstrekkelig grundighet omfatte punktene 

Global Harmonization Task Force har oppført i dokumentet «Summary Technical Documentation for Demonstrating Conformity 

to the Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices (STED)», i tillegg til andre punkter som kreves i henhold 

til Fellesskapets regelverk eller, når det gjelder medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, « Summary Technical Documentation 

(STED) for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance of In Vitro Diagnostic Medical 

Devices» i tillegg til andre punkter som kreves i henhold til Fellesskapets regelverk, se http://www.imdrf.org/ghtf/ghtf-archives-

sg1.asp. 
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for utstyrsidentifikasjon og praksis med hensyn til å definere hvilket utstyr som er av samme type, sikrer at det 

meldte organs sertifikater, produsentens samsvarserklæringer og produsentens tekniske dokumentasjon kan 

tilbakeføres til det undersøkte utstyret på en entydig måte. Endelig bør de verifisere at alle nødvendige punkter er 

tatt med i utkastet til samsvarserklæring. 

8.  Det meldte organ bør dokumentere konklusjonene av sin vurdering på en tydelig måte, og det bør framgå klart 

hvordan konklusjonene er tatt i betraktning i det meldte organs beslutningsprosess. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Vurdering av kvalitetssystemet 

1.  Dersom det foreligger et fullstendig system for kvalitetssikring, bør verifikasjonen fastslå at anvendelsen av 

kvalitetssystemet sikrer at utstyret er i samsvar(1) med de lovfestede kravene fastsatt i direktiv 90/385/EØF, 

direktiv 93/42/EØF og direktiv 98/79/EF. Dersom det er produksjonen eller produktet som kvalitetssikres, bør 

verifikasjonen fastslå at anvendelsen av kvalitetssystemet sikrer at utstyret er i samsvar med utstyrstypen(2). 

2.  Vurderingen av kvalitetssystemet bør omfatte revisjoner i lokalene til produsenten og, dersom det er nødvendig for 

å sikre effektiv kontroll, av kvalitetssystemene til kritiske underleverandører og vesentlige leverandører. Meldte 

organer bør etablere en risikobasert metode for å identifisere slike underleverandører og leverandører og bør 

dokumentere denne beslutningsprosessen på en tydelig måte. 

3.  De meldte organer bør angi hvilke produkter produsenten anser at søknaden omfatter, uansett om produktene 

omfattes av direktiv 90/385/EØF, direktiv 93/42/EØF eller direktiv 98/79/EF og uansett om produktene eller 

kvalitetssystemet er blitt endret siden forrige revisjon eller siden søknaden ble sendt. Videre bør de meldte organer 

angi hvilke opplysninger etter markedsføring som er tilgjengelig for dem selv eller produsenten, og som det kan 

være nødvendig å ta i betraktning ved planlegging og utførelse av revisjonen. 

4.  For medisinsk utstyr i klasse IIa eller IIb bør de meldte organer gjennomgå den tekniske dokumentasjonen på 

grunnlag av representative prøver så ofte og så grundig som beste praksis tilsier i betraktning av utstyrets klasse, 

risiko og nyhetsverdi. Prøvene som tas og gjennomgåelsene som utføres, bør dokumenteres og begrunnes på en 

tydelig måte. I sertifiseringsperioden for det berørte kvalitetssystem (dvs. inntil fem år) bør prøvetakingsplanen 

være tilstrekkelig til å sikre at det tas prøver av alle utstyrskategorier sertifikatet omfatter. Dersom det oppstår tvil 

om et utstyrs samsvar, herunder dokumentasjonen, bør de meldte organer utføre eller anmode om prøving av 

utstyret. Når det oppdages utstyr med avvik, bør de meldte organer undersøke om avviket skyldes elementer i 

kvalitetssystemet eller feil anvendelse av kvalitetssystemet. Når prøving har funnet sted, bør de meldte organer gi 

produsenten en prøvingsrapport og en revisjonsrapport som særlig fokuserer på forbindelsen mellom mangler i 

kvalitetssystemet og påviste avvik ved utstyret. 

5.  De meldte organer bør verifisere at kvalitetsmål og kvalitetshåndbok eller -prosedyrer utarbeidet av produsenten, 

er hensiktsmessige for å sikre samsvar for det utstyr som omfattes av produsentens søknad. 

6.  De meldte organer bør verifisere at produsentens forretningsorganisasjon er hensiktsmessig for å sikre samsvar for 

kvalitetssystemet og det medisinske utstyret. Særlig bør følgende aspekter undersøkes: organisasjonsstruktur, 

ledende medarbeideres kvalifikasjoner og myndighet i organisasjonen, andre medarbeideres kvalifikasjoner og 

opplæring, interne revisjoner, infrastruktur samt overvåking av kvalitetssystemets virkemåte, herunder i forhold til 

berørte tredjemenn som leverandører og underleverandører. 

7.  De meldte organer bør verifisere at det foreligger et entydig system for produktidentifikasjon. Systemet bør sikre 

at det meldte organs sertifikater, produsentens samsvarserklæringer og produsentens tekniske dokumentasjon ved 

hjelp av systemet entydig kan henføres til visse typer utstyr og ikke til andre. 

8.  De meldte organer bør verifisere produsentens framgangsmåter for dokumentasjon av produkter. Fram-

gangsmåtene for produktdokumentasjon bør sikre at alle produkter som skal markedsføres eller tas i bruk, er 

omfattet av nødvendige sertifikater som det meldte organ har utstedt eller vil utstede. Framgangsmåtene for 

produktdokumentasjon bør også sikre at alle produkter som skal markedsføres eller tas i bruk, uansett 

handelsnavn, er omfattet av produsentens samsvarserklæringer, og at disse inngår i og er i samsvar med den 

tekniske dokumentasjonen. De meldte organer bør verifisere at framgangsmåtene gjennomføres på en riktig måte 

ved å ta stikkprøver av produktdokumentasjonen for det enkelte utstyr. 

9.  De meldte organer bør verifisere at produsentens framgangsmåter for å oppfylle lovfestede prosedyremessige krav 

er à jour, fullstendige, konsekvente og riktige, særlig med henblikk på å bestemme riktig utstyrsklasse og 

  

(1) Se nr. 3.2 første punktum i vedlegg 2 til direktiv 90/385/EØF, nr. 3.2 første punktum i vedlegg II til direktiv 93/42/EØF og nr. 3.2 

første punktum i vedlegg IV til direktiv 98/79/EF. 

(2) Se nr. 3.2 første punktum i vedlegg 5 til direktiv 90/385/EØF, nr. 3.2 første punktum i vedlegg V og nr. 3.2 første punktum i 

vedlegg VI til direktiv 93/42/EØF og nr. 3.2 første punktum i vedlegg VII til direktiv 98/79/EF. 
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framgangsmåte for samsvarsvurdering. Framgangsmåtene bør ta hensyn til nødvendigheten av å framskaffe 

opplysninger som gjør det mulig for de meldte organer å oppfylle sine høringsplikter for visse typer utstyr nevnt i 

nr. 1 i vedlegg I. 

10.  De meldte organer bør verifisere at produsentens framgangsmåter for å oppfylle lovfestede krav i forbindelse med 

utstyret er à jour, fullstendige, konsekvente og riktige. De bør verifisere at framgangsmåtene for risikohåndtering 

er i samsvar med de lovfestede kravene i del I (generelle krav) i vedlegg 1 til direktiv 90/385/EØF, del I i vedlegg 

I til direktiv 93/42/EØF og del A i vedlegg I til direktiv 98/79/EF, og at framgangsmåtene blant annet omfatter 

aspektene oppført i nr. 4 i vedlegg I til denne rekommandasjon. De bør verifisere at framgangsmåtene 

gjennomføres på riktig måte ved å ta stikkprøver av produktdokumentasjonen for det enkelte utstyr. 

11.  Når det gjelder produsenter av andre typer medisinsk utstyr enn utstyr til in vitro-diagnostikk, bør de meldte 

organer verifisere at produsentens framgangsmåter for klinisk vurdering og klinisk oppfølging etter markedsføring 

er fullstendige og riktige, og at de gjennomføres på riktig måte. For dette formål bør de undersøke kliniske 

vurderinger og den kliniske oppfølging etter markedsføring for noen av utstyrstypene som er omfattet av 

søknaden, og anvende prinsippene beskrevet i nr. 5 i vedlegg I til denne rekommandasjon. De bør verifisere at 

framgangsmåtene gjennomføres på riktig måte ved å ta stikkprøver av produktdokumentasjonen for det enkelte 

utstyr. 

12.  Når det gjelder produsenter av medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, bør de meldte organer verifisere 

produsentens arbeidsmetoder for ytelsesvurdering, for identifikasjon av sertifisert referansemateriale og for 

referansemåling for å muliggjøre metrologisk sporbarhet. De bør verifisere at framgangsmåtene gjennomføres på 

riktig måte ved å ta stikkprøver av produktdokumentasjonen for det enkelte utstyr. 

13.  De meldte organer bør verifisere at framgangsmåtene for konstruksjon og produktutvikling, herunder eventuelle 

framgangsmåter for kontroll av endringer, er egnet til å sikre samsvar for utstyret. 

14.  De meldte organer bør verifisere at produsenten kontrollerer produksjonsmiljøet og -prosessene for å sikre at 

utstyret er i samsvar med lovfestede krav. De meldte organer bør vie særlig oppmerksomhet til kritiske prosesser 

som konstruksjonskontroll, utarbeidelse av materialspesifikasjoner, innkjøp og kontroll av mottatte materialer og 

komponenter, montering, programvarevalidering, sterilisering, frigivelse av partier, emballering og kontroll av 

produktkvalitet, også dersom prosessene er satt ut til eksterne. 

15.  De meldte organer bør verifisere produsentens system for å sikre materialer og komponenters sporbarhet fra 

mottak i produsentens, leverandørens eller underleverandørens lokaler til levering av det endelige produkt. Særlig 

dersom utbytting av råstoffer kan medføre risiko, bør de meldte organer kontrollere at produsert eller innkjøpt 

mengde av vesentlige råstoffer eller komponenter som er godkjent for konstruksjonen, står i forhold til den ferdige 

produktmengden. 

16.  De meldte organer bør verifisere at erfaringer fra etterproduksjonsfasen, særlig klager fra brukere og opplysninger 

om overvåking, systematisk samles inn og vurderes for de typene utstyr som omfattes av produsentens søknad, og 

at den nødvendige forbedring av utstyret eller produksjonen er igangsatt. De bør særlig verifisere at produsenten 

har etablert distributør-, bruker- eller pasientrelaterte forretningsprosesser som er egnet til å avdekke opplysninger 

om eventuelle behov for gjennomgåelse av utstyrets konstruksjon eller produksjon eller kvalitetssystemet. 

17.  De meldte organer bør verifisere at dokumentasjonen og registreringene som gjelder kvalitetssystemet og 

endringer i kvalitetssystemet, framgangsmåten for vurdering av ledelsen og den tilhørende kontroll av 

dokumentasjonen er à jour, fullstendig, konsekvent, riktig og godt strukturert. 

18.  Ved hver årlige tilsynsrevisjon bør de meldte organer verifisere at produsenten anvender det godkjente 

kvalitetsstyringssystemet og planen for ettersalgstilsyn på riktig måte. 

19.  Det meldte organ bør dokumentere konklusjonene av sin vurdering på en tydelig måte, og det bør framgå klart 

hvordan konklusjonene er tatt i betraktning i det meldte organs beslutningsprosess. 

Generelle råd dersom produksjonen settes ut til underleverandører eller leverandører 

Kritiske underleverandører eller vesentlige leverandører kan være leverandører til leverandører eller til og med 

leverandører på et lavere trinn i forsyningskjeden. De meldte organer bør avstå fra å inngå avtaler med produsenter 

med mindre de får tilgang til alle kritiske underleverandører og vesentlige leverandører og dermed til alle steder der 

utstyret eller dets vesentlige komponenter produseres, uansett hvor lang avtalekjeden er mellom produsenten og 

underleverandøren eller leverandøren. 

De meldte organer bør merke seg at produsenter 

a)  selv må oppfylle sine forpliktelser, uansett om hele eller deler av produksjonen settes ut til underleverandører eller 

leverandører, 
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b)  ikke oppfyller sin forpliktelse til å ha tilgjengelig fullstendig teknisk dokumentasjon og/eller et kvalitetssystem ved 

å vise til en underleverandørs eller leverandørs tekniske dokumentasjon og/eller kvalitetssystem, 

c)  bør samordne kritiske underleverandørers og vesentlige leverandørers kvalitetssystemer med sine egne, 

d)  må kontrollere kvaliteten på de tjenester som ytes og de komponenter som leveres, og kvaliteten på produksjonen 

av disse uansett hvor lang avtalekjeden er mellom produsenten og underleverandøren eller leverandøren. 

 ______  
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VEDLEGG III 

Uanmeldte revisjoner 

1.  De meldte organer bør gjennomføre uanmeldte revisjoner minst hvert tredje år. De meldte organer bør øke 

hyppigheten av uanmeldte revisjoner dersom utstyret medfører høy risiko, dersom det ofte forekommer avvik i 

den aktuelle utstyrstypen, eller dersom særlig informasjon gir grunn til å mistenke avvik ved utstyret eller 

utstyrsprodusenten. Uanmeldte revisjoner bør legges til uforutsette tider. I alminnelighet bør uanmeldte revisjoner 

være av minst én dags varighet og utføres av minst to revisorer. 

2.  Istedenfor eller i tillegg til å besøke produsenten kan de meldte organer besøke et av lokalene til produsentens 

kritiske underleverandører eller vesentlige leverandører dersom det er sannsynlig at dette vil sikre bedre kontroll. 

Dette gjelder særlig dersom konstruksjonen i hovedsak er utviklet, produsert, utprøvd eller har gjennomgått andre 

vesentlige prosesser hos underleverandøren eller leverandøren. 

3.  I forbindelse med slike uanmeldte revisjoner bør de meldte organer kontrollere en nylig framstilt egnet prøve, 

fortrinnsvis et utstyr hentet fra den løpende produksjonsprosessen, for å verifisere samsvar med den tekniske 

dokumentasjonen og lovfestede krav. Kontroll med utstyrets samsvar bør omfatte verifikasjon av alle kritiske 

komponenters og materialers sporbarhet og av produsentens sporbarhetssystem. Kontrollen bør omfatte en 

dokumentgjennomgåelse og dersom det er nødvendig for å fastslå samsvar, prøving av utstyret. 

 Som forberedelse til slik prøving bør de meldte organer anmode produsenten om tilgang til all relevant teknisk 

dokumentasjon, herunder tidligere prøveprotokoller og resultater. Prøvingen bør finne sted i samsvar med 

produsentens framgangsmåter for prøving som definert i den tekniske dokumentasjonen som skal valideres av det 

meldte organ. Prøving kan også utføres av produsenten, dennes kritiske underleverandør eller vesentlige 

leverandør med det meldte organ som observatør. 

4.  I tillegg til tiltakene nevnt i nr. 1, 2 og 3, bør de meldte organer med ansvar for produktvurdering(1) ta stikkprøver 

av utstyr som tilhører minst tre forskjellige utstyrstyper, og dersom produsenten produserer mer enn  

99 utstyrstyper, av utstyr som tilhører minst hver 100. type, ved enden av produksjonskjeden eller på produsentens 

lager, med sikte på å prøve utstyrstypens samsvar. Varianter med en teknisk forskjell som kan påvirke utstyrets 

sikkerhet eller ytelse bør regnes som en egen utstyrstype. Dimensjonsmessige varianter bør ikke betraktes som 

forskjellige typer med mindre spesielle risikoer hefter ved dimensjonen. Stikkprøvene bør prøves av de meldte 

organer eller av kvalifisert personell med det meldte organ som observatør, i egne eller produsentens lokaler, i 

lokalene til produsentens kritiske underleverandør eller kritiske leverandør, eller i eksterne laboratorier. 

Prøvetakingskriterier og framgangsmåter for prøving bør fastsettes på forhånd. Særlig dersom prøvetaking i 

produsentens lokaler ikke er mulig, bør de meldte organer ta prøver fra markedet, om nødvendig med støtte fra 

vedkommende myndighet, eller utføre prøving av et utstyr som er installert hos en kunde. Som forberedelse til slik 

prøving bør de meldte organer anmode produsenten om relevant teknisk dokumentasjon, herunder fra sluttprøving 

av partiet, tidligere prøveprotokoller og resultater. 

5.  I tillegg til tiltakene nevnt i nr. 1, 2 og 3, bør de meldte organer med ansvar for å verifisere produsentens 

kvalitetssystem(2) verifisere at den produksjonsvirksomhet som pågår når den uanmeldte revisjonen finner sted, er 

i samsvar med produsentens relevante dokumentasjon for produksjonsvirksomheten, og at begge er i samsvar med 

lovfestede krav. I tillegg bør de meldte organer utføre en nærmere kontroll av minst to kritiske prosesser, for 

eksempel konstruksjonskontroll, utarbeidelse av materialspesifikasjoner, innkjøp og kontroll av mottatte 

materialer og komponenter, montering, sterilisering, frigivelse av partier, emballering eller kontroll av 

produktkvalitet. Blant egnede kritiske prosesser bør det meldte organ velge én med høy sannsynlighet for avvik og 

én med særlig relevans for sikkerheten. 

Generelle råd om avtaler mellom det meldte organ og produsenten om organisering av uanmeldte revisjoner 

For å sikre at de meldte organer kan utføre uanmeldte revisjoner, bør det vurderes å ha visse regler, for eksempel de 

følgende. 

Uanmeldte revisjoner i lokalene til produsenten eller produsentens kritiske underleverandører eller vesentlige 

leverandører bør fastsettes i en avtale mellom de meldte organer og produsentene. Dersom det kreves visum for å 

besøke landet der produsenten er lokalisert, bør avtalen inneholde et vedlegg i form av en innbydelse til å besøke 

  

(1) I samsvar med nr. 2 bokstav a) og vedlegg I til denne rekommandasjon. 

(2) I samsvar med nr. 2 bokstav b) og vedlegg II til denne rekommandasjon. 
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produsenten til enhver tid og en innbydelse med åpen underskriftsdato og åpen besøksdato (som fylles ut av det meldte 

organ). Avtalen bør også inneholde et vedlegg med tilsvarende innbydelser utstedt av kritiske underleverandører og 

vesentlige leverandører. 

Avtalen bør fastsette at produsentene skal holde de meldte organer løpende underrettet om når utstyr som omfattes av 

det meldte organs sertifikater, ikke vil bli produsert. Avtalen bør bemyndige de meldte organer til å heve avtalen med 

umiddelbar virkning dersom de ikke lenger er sikret fast uanmeldt adgang til lokalene til produsenten eller 

produsentens kritiske underleverandører eller vesentlige leverandører. 

Avtalen bør videre omfatte de tiltak de meldte organer må treffe for å ivareta sikkerheten til sine revisorer. Avtalen bør 

inneholde bestemmelser om finansiell godtgjøring for uanmeldte revisjoner, herunder der det er aktuelt, for innkjøp og 

utprøving av utstyret og sikringstiltak. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/54/EU 

av 16. april 2014 

om tiltak for å lette utøvelsen av arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med fri bevegelighet for 

arbeidstakere(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 46, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Fri bevegelighet for arbeidstakere er en grunnleggende frihet for unionsborgerne og en av grunnpilarene i det indre 

marked i Unionen som er nedfelt i artikkel 45 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

Gjennomføringen av denne friheten er nærmere regulert i unionsrett som har som formål å sikre full utøvelse av de 

rettigheter unionsborgere og medlemmer av deres familie er gitt. «Medlemmer av deres familie» bør forstås å ha samme 

betydning som begrepet «familiemedlem» som definert i artikkel 2 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/38/EF(3), som også gjelder grensearbeideres familiemedlemmer. 

2) Fri bevegelighet for arbeidstakere er også en vesentlig faktor i utviklingen av et reelt unionsarbeidsmarked som gjør det 

mulig for arbeidstakere å flytte til områder der det er mangel på arbeidskraft eller er flere sysselsettingsmuligheter, noe 

som bidrar til at flere mennesker kan finne stillinger som er bedre tilpasset deres kompetanse, og fjerner flaskehalser i 

arbeidsmarkedet. 

3) Fri bevegelighet for arbeidstakere gir enhver unionsborger, uansett bosted, rett til fritt å reise til en annen medlemsstat 

for å arbeide og/eller til å bo der for å arbeide. Den verner dem mot forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet når 

det gjelder adgang til sysselsetting og ansettelses- og arbeidsvilkår, særlig med hensyn til lønn, oppsigelse og 

skattemessige og sosiale fordeler, ved å sikre dem lik behandling i henhold til nasjonal lovgivning, praksis og 

tariffavtaler som medlemsstatens egne borgere. Disse rettighetene bør gis uten forskjellsbehandling til alle 

unionsborgere som utøver sin rett til fri bevegelighet, herunder fast ansatte, sesongarbeidere og grensearbeidere. Fri 

bevegelighet for arbeidstakere må skilles fra adgangen til å yte tjenester, som innebærer at foretak har rett til å yte 

tjenester i en annen medlemsstat og for dette formål midlertidig kan utstasjonere sine egne arbeidstakere i en annen 

medlemsstat, slik at de kan utføre det nødvendige arbeidet for å yte tjenester i den medlemsstaten. 

4) Når det gjelder unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie som utøver sin rett til fri bevegelighet, gir 

artikkel 45 TEUV betydelige rettigheter ved utøvelsen av denne grunnleggende friheten, og disse er nærmere fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011(4).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 30.4.2014, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg V (Fri bevegelighet for arbeidstakere), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 40. 

(1) EUT C 341 av 21.11.2013, s. 54. 

(2) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 14. april 2014. 

(3) 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, om endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og om oppheving av direktiv 64/221/EØF, 

68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, 

s. 77). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 av 5. april 2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen (EUT L 141 av 

27.5.2011, s. 1). 

2020/EØS/57/42 
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5) Effektiv utøvelse av retten til fri bevegelighet for arbeidstakere er likevel fortsatt en stor utfordring, og mange 

unionsarbeidstakere er ikke klar over sin rett til fri bevegelighet. Blant annet på grunn av sin potensielt mer utsatte 

stilling kan unionsarbeidstakere fortsatt bli utsatt for uberettigede begrensninger av eller hindringer for utøvelsen av sin 

rett til fri bevegelighet, for eksempel ved manglende anerkjennelse av kvalifikasjoner, forskjellsbehandling på grunnlag 

av nasjonalitet og utnytting når de flytter til en annen medlemsstat. Det er derfor et misforhold mellom regelverket og 

den praktiske anvendelsen av det som må rettes opp. 

6) I sin melding fra juli 2010 med tittelen «Reaffirming the free movement of workers: rights and major developments» 

bekjentgjorde Kommisjonen at den ville undersøke metoder for å møte de nye behovene og utfordringene som 

unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie står overfor, særlig i lys av de nye mobilitetsmønstrene. Den 

erklærte også at den innenfor rammen av den nye strategien for det indre marked ville vurdere hvordan man kan fremme 

og styrke ordningene for effektiv gjennomføring av likebehandlingsprinsippet for unionsarbeidstakere og medlemmer av 

deres familie. Kommisjonen oppsummerte også utviklingen i regelverk og rettspraksis, særlig med hensyn til hvilke 

personer som omfattes av unionsretten om fri bevegelighet for arbeidstakere, og innholdet i de rettighetene 

unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie har. 

7) I rapporten om EU-borgerskapet fra 2010, som hadde tittelen «Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights» og ble 

avgitt 27. oktober 2010, pekte Kommisjonen på uensartet og uriktig anvendelse av Unionens regelverk om retten til fri 

bevegelighet som et av de største hindrene for at unionsborgerne effektivt kan utøve sine rettigheter i henhold til 

unionsretten. I samsvar med dette kunngjorde Kommisjonen at den hadde til hensikt å treffe tiltak for å lette den frie 

bevegeligheten for EU-borgere og medlemmer av deres familie fra tredjestater ved å håndheve EU-regelverket strengt, 

herunder reglene om likebehandling, ved å fremme god praksis og økt kunnskap om EU-regelverket hos dem som 

berøres av det, og ved å øke spredningen av informasjon til EU-borgerne om deres rett til fri bevegelighet (tiltak 15 i 

rapporten om EU-borgerskapet fra 2010). I rapporten om EU-borgerskapet fra 2013 med tittelen «EU citizens: your 

rights, your future» pekte Kommisjonen dessuten på nødvendigheten av å fjerne administrative hindringer og forenkle 

framgangsmåtene for unionsborgere som bor, arbeider og reiser i andre medlemsstater. 

8) I kommisjonsmeldingen «Towards a job-rich recovery» av 18. april 2012 («sysselsettingspakken») kunngjorde 

Kommisjonen sine planer om å legge fram et forslag til regelverk (informasjon og rådgivning) for å støtte mobile 

arbeidstakere i utøvelsen av deres rettigheter i henhold til TEUV og forordning (EU) nr. 492/2011, og oppfordret 

medlemsstatene til å øke bevisstheten om og adgangen til rettigheter som følger av unionsretten knyttet til forbud mot 

forskjellsbehandling, likestilling mellom kvinner og menn og fri bevegelighet for arbeidstakere, og til å åpne og lette 

adgangen for unionsborgere til stillinger i offentlig sektor, i samsvar med unionsretten slik den er fortolket av Den 

europeiske unions domstol. I denne sammenheng har Domstolen konsekvent lagt til grunn at begrensningen av 

adgangen til visse stillinger i offentlig sektor for en medlemsstats egne borgere skal tolkes strengt, og at den omfatter 

bare stillinger som innebærer direkte eller indirekte utøvelse av myndighet gitt i henhold til offentlig rett og utførelse av 

arbeidsoppgaver som har som formål å verne statens eller andre offentlige myndigheters allmenne interesser. 

9) Korrekt og effektiv anvendelse og håndheving av artikkel 45 TEUV og forordning (EU) nr. 492/2011 samt bevissthet 

om rettigheter er vesentlig for å verne rettighetene til og sikre likebehandling av unionsarbeidstakere og medlemmer av 

deres familie, mens mangelfull håndheving undergraver effektiviteten av unionsreglene på dette området og truer 

rettighetene til og vernet av unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie. 

10) En mer effektiv og ensartet anvendelse av de rettighetene som følger av unionsreglene om fri bevegelighet for 

arbeidstakere, er også nødvendig for et velfungerende indre marked. 

11) Anvendelsen av og overvåkingen av unionsreglene om fri bevegelighet for arbeidstakere bør forbedres for å sikre at 

unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie samt arbeidsgivere, offentlige myndigheter og andre berørte 

personer får bedre informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med fri bevegelighet, for å hjelpe og verne 

unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie i utøvelsen av disse rettighetene og for å hindre at offentlige 

myndigheter og offentlige og private arbeidsgivere omgår disse reglene. I denne sammenheng kan medlemsstatene også 

ta hensyn til virkningene av økt mobilitet, som kompetanse- og ungdomsflukt. 

12) For å sikre korrekt anvendelse og overvåke overholdelsen av de materielle unionsreglene om fri bevegelighet for 

arbeidstakere bør medlemsstatene treffe hensiktsmessige tiltak for å verne unionsarbeidstakere og medlemmer av deres 

familie som utøver sin rett til fri bevegelighet, mot både forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet og mot 

uberettigede begrensninger av eller hindringer for utøvelsen av denne retten.  
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13) For dette formål bør det fastsettes særskilte regler for å sikre effektiv håndheving og fremme en bedre og mer ensartet 

anvendelse av de materielle reglene om fri bevegelighet for arbeidstakere i henhold til artikkel 45 TEUV og forordning 

(EU) nr. 492/2011. Ved håndheving av denne grunnleggende friheten bør det tas hensyn til prinsippet om likestilling 

mellom kvinner og menn og forbudet mot forskjellsbehandling av unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie 

på noe grunnlag nevnt i artikkel 21 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter («pakten»). 

14) I denne sammenheng bør unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie som har vært utsatt for forskjells-

behandling på grunnlag av nasjonalitet eller for noen uberettiget begrensning av eller hindring for utøvelsen av sin rett 

til fri bevegelighet, sikres et reelt og effektivt rettslig vern. Dersom medlemsstatene fastsetter forvaltningsmessige 

framgangsmåter for rettslig prøving, bør de sikre at ethvert forvaltningsvedtak kan prøves for en domstol i henhold til 

artikkel 47 i pakten. Med tanke på retten til et effektivt rettslig vern bør unionsarbeidstakere vernes mot ufordelaktig 

behandling eller ufordelaktige følger på grunn av en klage eller rettslige skritt som har som formål å håndheve de 

rettighetene som sikres ved dette direktiv. 

15) For å sikre et mer effektivt vern bør organisasjoner og juridiske personer, herunder partene i arbeidslivet, også ha 

anledning til å tre inn i en sak, som nærmere fastsatt av medlemsstatene, på vegne av eller til støtte for ethvert påstått 

offer, med hans eller hennes godkjenning. Dette bør ikke berøre nasjonale rettergangsregler om representasjon og 

forsvar for domstolene eller eventuelle andre fullmakter og kollektive rettigheter som partene i arbeidslivet og 

arbeidstakernes og arbeidsgivernes representanter har, for eksempel i forbindelse med håndheving av tariffavtaler, 

herunder saker på vegne av en kollektiv interesse, i henhold til nasjonal rett eller praksis. For å sikre et effektivt rettslig 

vern, og uten at det påvirker de ordninger for kollektivt forsvar som er tilgjengelige for partene i arbeidslivet, eller 

nasjonal rett eller praksis, oppfordres medlemsstatene til å utrede gjennomføringen av felles prinsipper for ordningene 

for gruppesøksmål med henblikk på å oppnå midlertidig forføyning eller erstatning. 

16) I samsvar med Domstolens rettspraksis bør nasjonale regler om tidsfrister for håndheving av rettigheter i henhold til 

dette direktiv være slik at de ikke kan anses å gjøre det umulig eller urimelig vanskelig å utøve disse rettighetene i 

praksis. 

17) Vernet mot forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet ville i seg selv bli styrket dersom det fantes effektive 

organer med tilstrekkelig sakkunnskap i hver medlemsstat med myndighet til å fremme likebehandling, analysere de 

problemene som unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie møter, utrede mulige løsninger og gi dem 

spesifikk bistand. Disse organene bør blant annet ha myndighet til å gi unionsarbeidstakere og medlemmer av deres 

familie uavhengig juridisk og/eller annen bistand, for eksempel juridisk rådgivning med hensyn til anvendelsen i deres 

tilfelle av relevante unionsregler og nasjonale regler om fri bevegelighet for arbeidstakere, informasjon om 

framgangsmåtene ved klager, og hjelp til å forsvare rettighetene til arbeidstakere og medlemmer av deres familie. Det 

kan også omfatte bistand ved rettergang. 

18) Det bør være opp til hver medlemsstat å bestemme om oppgavene som skal utføres i henhold til dette direktiv, bør gis til 

organene nevnt over, eller om disse oppgavene bør gis til eksisterende organer med tilsvarende formål på nasjonalt plan, 

for eksempel å fremme fri bevegelighet for personer, gjennomføre prinsippet om likebehandling eller ivareta 

privatpersoners rettigheter. Dersom en medlemsstat beslutter å utvide mandatet til et eksisterende organ, bør den sikre at 

organet tildeles tilstrekkelige ressurser til at det kan utføre sine eksisterende og nye oppgaver effektivt og på en 

tilfredsstillende måte. Dersom oppgavene tildeles mer enn ett organ, bør medlemsstatene sikre tilstrekkelig samordning 

av dem. 

19) Medlemsstatene bør sikre at ett eller flere av disse organene fungerer som kontaktpunkt, og at de samarbeider og 

utveksler informasjon, for eksempel alle organenes kontaktopplysninger, informasjon om klageadgangen og 

kontaktopplysninger til foreninger, organisasjoner eller andre juridiske personer som yter informasjon og tjenester til 

unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie, med tilsvarende kontaktpunkter i andre medlemsstater. Listen over 

kontaktpunkter bør gjøres offentlig tilgjengelig. 

20) Medlemsstatene bør fremme samarbeid mellom de organene de utpeker i henhold til dette direktiv, og eksisterende 

informasjons- og bistandstjenester som ytes av partene i arbeidslivet, foreninger, organisasjoner eller andre relevante 

juridiske personer, for eksempel organisasjoner med ansvar for samordning i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 883/2004(1) og, der det er relevant, arbeidstilsyn.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om samordning av trygdeordninger (EUT L 166 av 30.4.2004, 

s. 1). 
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21) Medlemsstatene bør fremme synergier med eksisterende informasjons- og støtteverktøyer på unionsplan og bør derfor 

sikre at eksisterende eller nyopprettede organer samarbeider tett med de eksisterende informasjons- og bistands-

tjenestene, for eksempel Ditt Europa, SOLVIT, Enterprise Europe Network, de felles kontaktpunktene og EURES, 

herunder EURES-partnerskap over landegrensene. 

22) Medlemsstatene bør fremme dialog med partene i arbeidslivet og med relevante ikke-statlige organisasjoner for å 

motarbeide og bekjempe uberettigede begrensninger av og hindringer for retten til fri bevegelighet og ulike former for 

forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet. 

23) Medlemsstatene bør fastsette hvordan unionsborgere, for eksempel arbeidstakere, studenter og nyutdannede, samt 

arbeidsgivere, partene i arbeidslivet og andre berørte parter kan gis lett tilgjengelig, relevant informasjon om 

bestemmelsene i dette direktiv og i forordning (EU) nr. 492/2011, herunder informasjon om de organene som er utpekt i 

henhold til dette direktiv, og om klageadgangen og adgangen til rettslig vern. Medlemsstatene bør treffe tiltak for å gjøre 

denne informasjonen tilgjengelig på mer enn ett av Unionens offisielle språk, for å ta hensyn til arbeidsmarkedets 

behov. Dette bør ikke berøre medlemsstatenes lovgivning om bruk av språk. Informasjonen kan gis ved individuell 

rådgivning og bør også være lett tilgjengelig gjennom Ditt Europa og EURES. 

24) For å lette håndhevingen av de rettighetene som gis i henhold til unionsretten, bør rådsdirektiv 91/533/EØF(1) 

gjennomføres og overvåkes på en ensartet måte. 

25) Dette direktiv fastsetter minstekrav og gir dermed medlemsstatene mulighet til å innføre eller opprettholde gunstigere 

bestemmelser. Medlemsstatene har også anledning til å utvide myndigheten til de organisasjonene som har fått i 

oppgave å verne unionsarbeidstakere mot forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet, slik at den omfatter retten til 

likebehandling, uten forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet, for alle unionsborgere som utøver sin rett til fri 

bevegelighet, og medlemmer av deres familie, som nedfelt i artikkel 21 TEUV og i direktiv 2004/38/EF. Gjennom-

føringen av dette direktiv bør ikke kunne påberopes som grunn til å svekke det vernet som allerede finnes i den enkelte 

medlemsstat. 

26) Effektiv gjennomføring av dette direktiv innebærer at medlemsstatene bør vise til dette direktiv når de vedtar 

nødvendige tiltak for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til direktivet, eller gi slik henvisning ved kunngjøring av 

gjennomføringstiltak. 

27) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i berettigede 

tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs bestanddeler og de 

tilsvarende delene av de nasjonale innarbeidingsdokumentene. Med hensyn til dette direktiv anser regelgiveren at 

oversendingen av slike dokumenter er berettiget. 

28) Etter at det har gått tilstrekkelig tid for gjennomføring av dette direktiv, bør Kommisjonen utarbeide en rapport om 

gjennomføringen, der den særlig vurderer om det er nødvendig å foreslå tiltak for å sikre bedre håndheving av 

unionsretten om fri bevegelighet. I rapporten bør Kommisjonen ta opp de vanskene som unge med høyere utdanning 

som søker arbeid i Unionen, og unionsarbeidstakeres ektefeller fra tredjestater kan bli stilt overfor. 

29) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende rettighetene og de prinsippene som er anerkjent i pakten, særlig 

yrkesfriheten og retten til arbeid, retten til likebehandling, særlig forbudet mot forskjellsbehandling på grunnlag av 

nasjonalitet, retten til å forhandle og inngå tariffavtaler, retten til rettferdige og rimelige arbeidsvilkår, retten til fri 

bevegelighet og oppholdsretten samt retten til effektiv klageadgang og rettferdig rettergang. Direktivet må gjennomføres 

i samsvar med disse rettighetene og prinsippene. 

30) I dette direktiv respekteres medlemsstatenes ulike arbeidsmarkedsmodeller, herunder arbeidsmarkedsmodeller som er 

regulert av tariffavtaler. 

31) Ettersom målet for denne forordning, som er å fastsette en allmenn, felles ramme av hensiktsmessige bestemmelser, 

tiltak og ordninger som er nødvendige for en bedre og mer ensartet anvendelse og håndheving i praksis av de 

rettighetene knyttet til fri bevegelighet for arbeidstakere som følger av TEUV og forordning (EU) nr. 492/2011, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen vedta tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

  

(1) Rådsdirektiv 91/533/EØF av 14. oktober 1991 om arbeidsgiverens plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen eller 

arbeidsforholdet (EUT L 288 av 18.10.1991, s. 32). 



Nr. 57/1230 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes bestemmelser som letter en ensartet anvendelse og håndheving i praksis av de rettighetene som følger 

av artikkel 45 TEUV og artikkel 1–10 i forordning (EU) nr. 492/2011. Dette direktiv får anvendelse på unionsborgere som 

utøver disse rettighetene, og på medlemmer av deres familie (heretter kalt «unionsarbeidstakere og medlemmer av deres 

familie»). 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på følgende forhold, som omhandlet i artikkel 1–10 i forordning (EU) nr. 492/2011, på 

området fri bevegelighet for arbeidstakere: 

a)  Adgang til sysselsetting. 

b)  Ansettelses- og arbeidsvilkår, særlig med hensyn til lønn, oppsigelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen samt, dersom 

unionsarbeidstakere blir arbeidsledige, gjeninnsetting eller ny ansettelse. 

c)  Adgang til sosiale og skattemessige fordeler. 

d)  Medlemskap i fagforeninger og valgbarhet til organer som representerer arbeidstakerne. 

e)  Adgang til opplæring. 

f)  Adgang til bolig. 

g)  Adgang til utdanning, læretid og yrkesrettet opplæring for barn av unionsarbeidstakere. 

h)  Bistand som gis av arbeidskontorene. 

2.  Dette direktiv har samme virkeområde som forordning (EU) nr. 492/2011. 

Artikkel 3 

Forsvar av rettigheter 

1.  Medlemsstatene skal sikre, etter eventuell klage til andre vedkommende myndigheter, herunder, dersom de anser det 

hensiktsmessig, innenfor rammen av forliksprosedyrer, at domstolsbehandling med sikte på håndheving av forpliktelser fastsatt 

i artikkel 45 TEUV og artikkel 1–10 i forordning 492/2011 er tilgjengelig for alle unionsarbeidstakere og medlemmer av deres 

familie som anser at de har blitt eller blir utsatt for uberettigede begrensninger av og hindringer for sin rett til fri bevegelighet, 

eller som anser seg krenket ved at prinsippet om likebehandling ikke har blitt anvendt på dem, selv etter at forholdet der 

begrensningen og hindringen eller forskjellsbehandlingen skal ha forekommet, har opphørt. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at foreninger, organisasjoner, herunder partene i arbeidslivet, og andre juridiske personer som i 

samsvar med kriteriene fastsatt i deres nasjonale rett, praksis eller tariffavtaler har en rettmessig interesse av å sikre at dette 

direktiv overholdes, kan tre inn på vegne av eller til støtte for unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie, med deres 

godkjenning, i enhver rettergang og/eller forvaltningsmessig behandling med henblikk på håndheving av rettighetene nevnt i 

artikkel 1. 

3.  Nr. 2 får anvendelse uten at det berører eventuelle andre fullmakter og kollektive rettigheter som partene i arbeidslivet og 

arbeidstakernes og arbeidsgivernes representanter har, herunder retten til å innlede saker på vegne av en kollektiv interesse, i 

henhold til nasjonal rett eller praksis. 

4.  Nr. 2 får anvendelse uten at det berører nasjonale rettergangsregler om representasjon og forsvar for domstolene. 

5.  Nr. 1 og 2 får anvendelse uten at det berører nasjonale regler om tidsfrister for håndheving av rettighetene nevnt i artikkel 

1. Disse nasjonale tidsfristene skal imidlertid ikke medføre at det i praksis blir umulig eller urimelig vanskelig å utøve disse 

rettighetene. 

6.  Medlemsstatene skal i sine nasjonale rettsordninger innføre nødvendige bestemmelser for å verne unionsarbeidstakere mot 

ufordelaktig behandling eller ufordelaktige følger som reaksjon på en klage eller rettslige skritt som har som formål å håndheve 

rettighetene nevnt i artikkel 1.  
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Artikkel 4 

Organer som skal fremme likebehandling og støtte unionsarbeidstakere og deres familiemedlemmer 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke en eller flere strukturer eller ett eller flere organer (heretter kalt «organer») som skal 

fremme, analysere, overvåke og støtte likebehandling av unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie, uten 

forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet og uten uberettigede begrensninger av eller hindringer for deres rett til fri 

bevegelighet, og skal treffe de nødvendige tiltak for at disse organene kan fungere tilfredsstillende. Disse organene kan inngå i 

eksisterende nasjonale organer som har tilsvarende mål. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at disse organene har myndighet til å 

a)  yte eller sikre at det ytes uavhengig juridisk og/eller annen bistand til unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie, 

uten at dette berører deres rettigheter eller rettighetene til foreninger, organisasjoner og andre juridiske personer som nevnt i 

artikkel 3, 

b)  fungere som kontaktpunkt for tilsvarende kontaktpunkter i andre medlemsstater med sikte på samarbeid og utveksling av 

relevant informasjon, 

c)  gjennomføre eller bestille uavhengige undersøkelser og analyser av uberettigede begrensninger av eller hindringer for retten 

til fri bevegelighet eller forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet som unionsarbeidstakere og medlemmer av deres 

familie utsettes for, 

d)  sikre offentliggjøring av uavhengige rapporter og gi anbefalinger i alle spørsmål som gjelder slike begrensninger og 

hindringer eller slik forskjellsbehandling, 

e)  offentliggjøre relevant informasjon om anvendelsen på nasjonalt plan av unionsreglene om fri bevegelighet for 

arbeidstakere. 

Når det gjelder første ledd bokstav a), skal organene, dersom de yter bistand ved rettergang, tilby denne bistanden vederlagsfritt 

til personer som ikke har tilstrekkelige midler, i samsvar med nasjonal rett eller praksis. 

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om kontaktpunktenes navn og kontaktopplysninger samt om alle 

ajourføringer og endringer av disse opplysningene. Kommisjonen skal føre en liste over kontaktpunktene og skal gjøre den 

tilgjengelig for medlemsstatene. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at eksisterende og nyopprettede organer er kjent med og i stand til å bruke og samarbeide med 

eksisterende informasjons- og bistandstjenester på unionsplan, for eksempel Ditt Europa, SOLVIT, EURES, Enterprise Europe 

Network og de felles kontaktpunktene. 

5.  Dersom oppgavene nevnt i nr. 2 tildeles mer enn ett organ, skal medlemsstatene sikre at oppgavene blir tilstrekkelig 

samordnet. 

Artikkel 5 

Dialog 

Medlemsstatene skal fremme dialog med partene i arbeidslivet og med relevante ikke-statlige organisasjoner som i samsvar 

med nasjonal rett og praksis har en rettmessig interesse av å bidra til kampen mot uberettigede begrensninger av og hindringer 

for retten til fri bevegelighet og mot forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet som unionsarbeidstakere og medlemmer 

av deres familie utsettes for, med sikte på å fremme prinsippet om likebehandling. 

Artikkel 6 

Tilgang til og spredning av informasjon 

1.  Medlemsstatene skal sikre at de bestemmelsene som vedtas i henhold til dette direktiv og artikkel 1–10 i forordning (EU) 

nr. 492/2011, gjøres kjent for de berørte personene på hele deres territorium, særlig for unionsarbeidstakere og -arbeidsgivere, 

ved hjelp av alle egnede midler. 

2.  Medlemsstatene skal på mer enn ett av EU-institusjonenes offisielle språk gi klar, kostnadsfri, lett tilgjengelig, fullstendig 

og oppdatert informasjon om de rettighetene unionsretten gir når det gjelder fri bevegelighet for arbeidstakere. Denne 

informasjonen bør også være lett tilgjengelig via Ditt Europa og EURES. 
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Artikkel 7 

Minstekrav 

1.  Medlemsstatene kan vedta eller opprettholde bestemmelser som er gunstigere for vernet av prinsippet om likebehandling 

enn bestemmelsene i dette direktiv. 

2.  Medlemsstatene kan fastsette at den myndigheten organene nevnt i artikkel 4 har til å fremme, analysere, overvåke og 

støtte likebehandling av unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie, uten forskjellsbehandling på grunnlag av 

nasjonalitet, også omfatter retten til likebehandling, uten forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet, for alle 

unionsborgere som utøver sin rett til fri bevegelighet, og medlemmer av deres familie, i samsvar med artikkel 21 TEUV og 

direktiv 2004/38/EF. 

3.  Gjennomføringen av dette direktiv skal ikke under noen omstendigheter utgjøre tilstrekkelig grunn til å innskrenke vernet 

av unionsarbeidstakere og medlemmer av deres familie på de områdene som omfattes av dette direktiv, uten at dette berører 

medlemsstatenes rett til å reagere på endringer i situasjonen ved å innføre lover og forskrifter som er forskjellige fra dem som 

gjelder 20. mai 2014, forutsatt at dette direktiv overholdes. 

Artikkel 8 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1.  Medlemsstatene skal innen 21. mai 2016 sette i kraft de lovene og forskriftene som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 9 

Rapport 

Innen 21. november 2018 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité en rapport om gjennomføringen av dette direktiv og eventuelt foreslå nødvendige endringer. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 11 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 16. april 2014. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

D. KOURKOULAS 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/750 

av 8. mai 2015 

om harmonisering av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz for jordbaserte systemer som kan 

tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen 

[meddelt under dokument K(2015) 3061](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospekt-

rumpolitikk i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Den internasjonale teleunions radioreglement(2) tildeles frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz på delt primært grunnlag til 

faste og mobile tjenester (unntatt mobile tjenester for luftfart), kringkastingstjenester og kringkastingstjenester via 

satellitt i region 1, som omfatter Unionen. Gjennom reglementet begrenses bruken av båndet innenfor kringkastings-

tjenester og kringkastingstjenester via satellitt til digitalradio (DAB). 

2) I Maastricht-særavtalen av 2002, som endret i 2007(3), fastsettes den tekniske rammen og rammeregler for innføring av 

jordbasert DAB (T-DAB) i frekvensbåndet 1 452–1 479,5 MHz i signatarstatene, herunder alle medlemsstater. I avtalen 

fastsettes også framgangsmåter for samordning over landegrensene mellom T-DAB og trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon. 

3) Ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU(4) opprettes et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(RSPP) der det settes som mål å på grunnlag av spektrumfortegnelsen identifisere minst 1 200 MHz egnet spektrum for 

trådløse bredbåndstjenester i Unionen innen 2015, herunder spektrum som allerede er i bruk. 

4) Frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz er utpekt til kringkasting i medlemsstatene, men bruken av båndet har vært 

begrenset. I Kommisjonens rapport om RSPP-spektrumfortegnelsen(5) fastslås det at båndet er underutnyttet i Unionen 

og i stedet bør brukes til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i tråd med spektrummålet i 

programmet for radiospektrumpolitikk. Eksisterende jordbaserte kringkastingssystemer bør imidlertid vernes på lang 

sikt, også i tilfeller der tillatelsene til slike fornyes. 

5) I sin uttalelse om strategiske utfordringer som Europa står overfor når det gjelder å håndtere den økende etterspørselen 

etter spektrum til trådløst bredbånd(6), anbefalte gruppen for radiospektrumpolitikk Kommisjonen å vurdere å treffe 

tilleggstiltak for ytterligere å fremme bruken av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz til supplerende nedforbindelse, 

samtidig som medlemsstatene fortsatt bør kunne bruke deler av dette båndet til andre formål, f.eks. kringkasting. 

6) Den 19. mars 2014 ga Kommisjonen i henhold til artikkel 4 nr. 2 i radiospektrumvedtaket Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) mandat til å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz for 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i Unionen. 

7) Den 28. november 2014 avga CEPT på bakgrunn av dette mandatet CEPT-rapport 54 der det foreslås å harmonisere 

frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz når det gjelder bruk til supplerende nedforbindelse for trådløst bredbånd, samtidig 

som medlemsstatene på bakgrunn av nasjonale forhold kan tilpasse bruken av deler av båndet (f.eks. 1 452–1 479,5 MHz) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 12.5.2015, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 42. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Tilgjengelig på http://www.itu.int/pub/R-REG-RR 

(3) Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the 

band 1452-1479,5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (TDAB), Maastricht, 2002, Constanta, 2007 (MA02revCO07). 

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

(5) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om radiospektrumfortegnelsen (KOM(2014) 536 endelig utgave). 

(6) Dokument RSPG13-521 rev1. 

2020/EØS/57/43 
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til jordbasert kringkasting. Supplerende nedforbindelse betyr bruk bare til nedforbindelse der spektrum i frekvensbåndet 

brukes til enveis basestasjonsoverføring som leverer elektroniske kommunikasjonstjenester, i kombinasjon med bruk av 

spektrum i et annet frekvensbånd. 

8) Harmonisert bruk av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz bare til nedforbindelse for trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon er viktig for å håndtere asymmetri i datatrafikken ved å øke nedforbindelseskapasiteten i et 

system for trådløst bredbånd. Idet det også tas hensyn til prinsippene om teknologi- og tjenestenøytralitet vil dette også 

lette sameksistensen med eksisterende jordbaserte kringkastingstjenester i samme frekvensbånd, som kanskje ikke 

overholder de tekniske vilkårene fastsatt i denne beslutning. Medlemsstatene bør derfor tildele frekvensbåndet til alle 

typer elektroniske kommunikasjonstjenester, uten enerett, og sikre tjenestenes sameksistens ut fra nasjonale forhold og i 

samsvar med internasjonale avtaler. 

9) Levering av trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz bør bygge 

på en harmonisert kanalfordeling og felles og minst mulig restriktive tekniske vilkår for å fremme det felles marked, 

redusere skadelig interferens og sikre samordning av frekvenser. 

10) Felles tekniske vilkår og prinsipper er nødvendig for å sikre sameksistens, som et passende vern, mellom trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og T-DAB i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz, og mellom slike 

tjenester i frekvensbåndet og andre anvendelser i tilstøtende bånd, herunder taktiske radiolinjer, koordinerte faste 

forbindelser og luftfartstelemetri. Det kan bli behov for ytterligere nasjonale tiltak for å sikre sameksistens med 

anvendelser i tilstøtende bånd, f.eks. ukoordinerte faste forbindelser. 

11) Det kan bli nødvendig for forvaltninger å inngå tverrnasjonale avtaler for å sikre at parametrene fastsatt i denne 

beslutning gjennomføres, med henblikk på å unngå skadelig interferens og å forbedre sprektrumeffektiviteten og 

konvergensen i spektrumbruken. I CEPT-rapport 54 fastsettes tekniske vilkår og prinsipper for samordning over 

landegrensene mellom trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og T-DAB og luftfarts-

telemetritjenester i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz, herunder ved Unionens grenser. 

12) Bruken av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz til andre anvendelser i tredjestater, innenfor rammen av internasjonale 

avtaler, kan begrense innføring i og bruk av dette frekvensbåndet til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon i enkelte medlemsstater. Disse medlemsstatene bør så snart som mulig treffe alle nødvendige tiltak for å 

minske varigheten og den geografiske utbredelsen av disse begrensningene, og de bør ved behov anmode om bistand fra 

Unionen i henhold til artikkel 10 nr. 2 i programmet for radiospektrumpolitikk. De bør underrette Kommisjonen om 

slike begrensninger i henhold til artikkel 6 nr. 2 og artikkel 7 i radiospektrumvedtaket, og opplysningene bør 

offentliggjøres i samsvar med artikkel 5 i nevnte vedtak. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning bør derfor anvendes i hele Unionen og gjennomføres av medlemsstatene for å sikre 

at frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz brukes til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i tråd med 

spektrummålet i programmet for radiospektrumpolitikk. Medlemsstatene bør framlegge rapport for Kommisjonen om 

gjennomføringen av denne beslutning og bruken av frekvensbåndet for å gjøre det lettere å vurdere beslutningens 

virkning på EU-plan og å gjennomgå beslutningen på nytt ved behov. 

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formålet med denne beslutning er å harmonisere vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz 

for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest seks måneder etter at det er gitt underretning om denne beslutning, utpeke og stille til rådighet 

frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester, uten enerett, i 

samsvar med parametrene fastsatt i vedlegget. 
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2.  Medlemsstatene skal sikre at de jordbaserte systemene nevnt i nr. 1 gir passende vern til 

a)  systemer i tilstøtende frekvensbånd og 

b)  jordbaserte kringkastingssystemer som den dagen det er gitt underretning om denne beslutning, bruker frekvensbåndet 

1 452–1 479,5 MHz i samsvar med en gyldig tillatelse eller en senere fornyelse av en slik tillatelse og i samsvar med 

parametrene fastsatt i Maastricht-særavtalen av 2002, som endret i 2007. 

3.  Medlemsstatene skal legge til rette for avtaler om samordning over landegrensene for å muliggjøre drift av systemene 

nevnt i nr. 1, idet det tas hensyn til eksisterende framgangsmåter for regulering, eksisterende rettigheter og relevante 

internasjonale avtaler. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene behøver ikke å overholde forpliktelsene som følger av artikkel 2, i geografiske områder der samordning med 

tredjestater krever avvik fra parametrene fastsatt i vedlegget. De skal ta sikte på å minske varigheten og den geografiske 

utbredelsen av slike avvik. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal senest ni måneder etter datoen da underretningen ble gitt, framlegge rapport om anvendelsen av denne 

beslutning. 

Medlemsstatene skal overvåke bruken av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz og på anmodning eller eget initiativ framlegge 

rapport for Kommisjonen om resultatene for å gjøre det mulig å gjennomgå beslutningen på nytt ved behov. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Günther OETTINGER 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 

A.  GENERELLE PARAMETRER 

1.  Driften i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz skal begrenses til basestasjonsoverføring (bare nedforbindelse). 

2.  Blokkstørrelser i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz skal tildeles i multiplumer av 5 MHz. Den nedre frekvensgrensen i en 

tildelt blokk skal være på linje med den nedre båndgrensen på 1 452 MHz eller ha en avstand i multiplumer av 5 MHz fra 

denne. 

3.  Basestasjonsoverføring må være i samsvar med Block Edge Mask i dette vedlegg. 

B. TEKNISKE VILKÅR FOR BASESTASJONER — BLOCK EDGE MASK 

De tekniske parametrene for basestasjoner nedenfor, kalt «Block Edge Mask» (BEM), skal brukes for å sikre sameksistens 

mellom nett som grenser til hverandre, dersom det ikke finnes bilaterale eller multilaterale avtaler mellom operatørene av slike 

nett. Mindre strenge tekniske parametrer kan også benyttes dersom de berørte operatørene eller forvaltningene blir enige om 

det, forutsatt at disse parametrene overholder de tekniske vilkårene for vern av andre tjenester eller anvendelser, herunder i 

tilstøtende bånd eller i henhold til tverrnasjonale forpliktelser. 

BEM er en spektrummaske som er definert, som en funksjon av frekvens, i forhold til grensen for en spektrumblokk som en 

operatør har fått bruksrettighet til. Den består av effektgrenser innenfor og utenfor blokken. Effektgrensen innenfor en blokk 

gjelder for en blokk som eies av en operatør. Valgfrie krav innenfor blokken er angitt nedenfor. Effektgrensene utenfor blokken 

får anvendelse på spektrum i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz som ligger utenfor en blokk som er tildelt en operatør. De er 

angitt i tabell 1. 

Effektgrenser for sameksistens er definert for trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvensbåndet 

1 452–1 492 MHz for å sikre kompatibilitet mellom disse tjenestene og andre radiotjenester eller -anvendelser enten i 

frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz eller de tilstøtende frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 518 MHz. Effektgrensene 

for sameksistens for tjenester eller anvendelser i tilstøtende bånd er angitt i tabell 2. Ytterligere tekniske tiltak eller 

saksbehandlingstiltak(1) eller begge deler kan få anvendelse på nasjonalt plan for å sikre sameksistens med tjenester og 

anvendelser i tilstøtende bånd. Sameksistensgrensene for T-DAB-tjenester i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz er angitt i tabell 3. 

Krav innenfor blokken 

Det er ikke obligatorisk med en grenseverdi for ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP)(2) innenfor blokken for basestasjoner. 

Medlemsstatene kan fastsette en EIRP-grenseverdi på høyst 68 dBm/5 MHz som kan økes for bestemte anvendelser, f.eks. 

aggregert spektrumbruk i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz og spektrum i lavere frekvensbånd. 

Krav utenfor blokken 

Tabell 1 

BEM for basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor blokken i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz per antenne 

Frekvensområde for sending utenfor blokken 
Høyeste gjennomsnittsverdi for 

EIRP utenfor blokken 
Målebåndbredde 

–10 til –5 MHz fra nedre blokkgrense 11 dBm 5 MHz 

–5 til 0 MHz fra nedre blokkgrense 16,3 dBm 5 MHz 

0 til +5 MHz fra øvre blokkgrense 16,3 dBm 5 MHz 

  

(1) F.eks. ett eller flere av følgende: samordning av frekvensplanlegging, plasseringskoordinering, strengere effektgrenser innenfor båndet for 

basestasjoner og strengere grenseverdier for ekvivalent isotrop utstrålt effekt utenfor båndet for basestasjoner enn det som er angitt i  

tabell 2. 

(2) EIRP innenfor blokken er den samlede effekten som utstråles i alle retninger på ett sted, uavhengig av basestasjonskonfigurasjon. 
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Frekvensområde for sending utenfor blokken 
Høyeste gjennomsnittsverdi for 

EIRP utenfor blokken 
Målebåndbredde 

+5 til +10 MHz fra øvre blokkgrense 11 dBm 5 MHz 

Frekvenser i båndet 1 452–1 492 MHz med en avstand på 

mer enn 10 MHz fra nedre eller øvre blokkgrense 

9 dBm 5 MHz 

Sameksistenskrav for tilstøtende bånd 

Tabell 2 

Basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor båndet for tilstøtende bånd 

Frekvensområde for sending utenfor båndet 
Høyeste gjennomsnittsverdi for 

EIRP utenfor båndet 
Målebåndbredde 

Under 1 449 MHz –20 dBm 1 MHz 

1 449–1 452 MHz 14 dBm 3 MHz 

1 492–1 495 MHz 14 dBm 3 MHz 

Over 1 495 MHz –20 dBm 1 MHz 

Forklarende merknad til tabell 2: hensikten med disse kravene er å sikre kompatibilitet med koordinerte faste forbindelser, 

mobiltjenester og luftfartstelemetritjenester som er begrenset til bakkestasjoner, i tilstøtende frekvensbånd under 1 452 MHz 

eller over 1 492 MHz. 

Sameksistenskrav i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz  

Tabell 3 

Basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor blokken for tilstøtende bånds sameksistens med T-DAB i frekvensbåndet 

1 452–1 492 MHz 

Frekvensområde for sending utenfor blokken 
Høyeste gjennomsnittsverdi for 

EIRP utenfor blokken 
Målebåndbredde 

0 til 1,3 MHz fra blokkgrense 9,3 dBm 1 MHz 

1,3 til 1,5 MHz fra blokkgrense 2,8 dBm 1 MHz 

1,5 til 1,8 MHz fra blokkgrense –6,7 dBm 1 MHz 

1,8 til 2 MHz fra blokkgrense –12,4 dBm 1 MHz 

2 til 2,3 MHz fra blokkgrense –13,7 dBm 1 MHz 

2,3 til 5 MHz fra blokkgrense –14,9 dBm 1 MHz 

Gjenstående frekvenser som brukes til T-DAB –14,9 dBm 1 MHz 

Forklarende merknad til tabell 3: disse kravene gjelder bare dersom T-DAB er i drift på nasjonalt plan. Hensikten med kravene 

er å sikre kompatibilitet med T-DAB-tjenester i tilstøtende kanaler i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz og forutsetter et 

beskyttelsesbånd på minst 1,5 MHz mellom trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og T-DAB-tjenester. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/974 

av 17. juni 2015 

om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/68/EF om innlands transport av farlig gods 

[meddelt under dokument K(2015) 4087](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av farlig 

gods(1), særlig artikkel 6 nr. 2 og 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF inneholder lister over 

nasjonale unntak som åpner mulighet for å ta hensyn til særlige nasjonale forhold. Visse medlemsstater har anmodet om 

et nytt nasjonalt unntak og flere endringer av godkjente unntak. 

2) Disse unntakene bør godkjennes. 

3) Ettersom avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 i vedlegg III derfor må endres, er det av 

klarhetshensyn hensiktsmessig at de erstattes i sin helhet. 

4) Direktiv 2008/68/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt ved 

direktiv 2008/68/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatene oppført i vedlegget gis adgang til å gjennomføre unntakene som er angitt i vedlegget med hensyn til transport 

av farlig gods på deres territorium. 

Unntakene skal anvendes uten forskjellsbehandling. 

Artikkel 2 

Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 17. juni 2015. 

 For Kommisjonen 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 157 av 23.6.2015, s. 53, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 43. 

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 

2020/EØS/57/44 
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VEDLEGG 

I vedlegg I, II og III til direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I skal avsnitt I.3. lyde: 

«I.3. Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene fra transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: RO-a/bi/bii-MS-nn 

RO = vei 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = medlemsstat 

nn = løpenummer 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

BE Belgia 

RO–a–BE–1 

Gjelder: Klasse 1 — små mengder. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6 

Innhold i vedlegget til direktivet: I 1.1.3.6 begrenses mengden sprengstoff som kan transporteres i et vanlig kjøretøy, til 20 kg. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Operatører av lagre som ligger langt fra leverandørene, kan få tillatelse til å transportere 

høyst 25 kg dynamitt eller kraftig sprengstoff og 300 fenghetter i vanlige motorvogner, på vilkår fastsatt av sprengstoff-

tjenesten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. 

Gyldig til: 30. juni 2020 

RO–a–BE– 2 

Gjelder: Transport av ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt produkter av forskjellige klasser. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6 

Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse i transportdokumentet: «ikke-rengjorte, tomme beholdere som har inneholdt 

produkter av forskjellige klasser». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 6-97. 

Kommentarer: Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 21 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2020  
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RO–a–BE–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–a–UK–4. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Gyldig til: 30. juni 2020 

RO–a–BE–4 

Gjelder: Unntak fra alle ADR-kravene til nasjonal transport av høyst 1 000 brukte ioniske røykdetektorer fra private 

husholdninger til behandlingsanlegget i Belgia via returpunktene som er planlagt i scenarioet for selektiv innsamling av 

røykdetektorer. 

Henvisning til ADR: alle krav. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ioniske røykdetektorer til privat bruk er ikke underlagt lovfestet kontroll fra et radiologisk 

synspunkt når røykdetektoren er av en godkjent type. Transporten av disse røykdetektorene til sluttbrukeren er også unntatt 

fra ADR-kravene. (se 2.2.7.1.2 bokstav d)). 

I direktiv 2002/96/EF (om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) kreves selektiv innsamling av brukte røykdetektorer for 

behandling av kretskortene og, for ioniske røykdetektorer, for å fjerne radioaktive stoffer. For å gjøre denne selektive 

innsamlingen mulig er det utviklet et mulig scenario for å oppmuntre private husholdninger til å bringe sine brukte røykde-

tektorer til et returpunkt, hvorfra disse røykdetektorene kan sendes til et behandlingsanlegg, noen ganger via et andre 

returpunkt eller et mellomliggende lagringssted. 

På returpunktene vil det stilles til rådighet metallemballasje med en kapasitet på høyst 1 000 røykdetektorer. Fra disse 

punktene kan én slik pakke med røykdetektorer transporteres sammen med annet avfall til et mellomliggende lagringssted 

eller til behandlingsanlegget. Emballasjen vil merkes med ordet «røykdetektor». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: scenario for selektiv innsamling av røykdetektorer omfattes av vilkårene for 

fjerning av godkjente instrumenter fastsatt i artikkel 3.1.d.2 i kongelig dekret av 20.7.2001: alminnelige regler for 

strålevern. 

Kommentarer: Unntaket er nødvendig for å gjøre selektiv innsamling av brukte ioniske røykdetektorer mulig. 

Gyldig til: 30. juni 2020 

DE Tyskland 

RO–a–DE–1 

Gjelder: Sampakking og samlasting av bildeler med klassifikasjon 1.4G med visse typer farlig gods (n4). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10 og 7.5.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om sampakking og samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: UN 0431 og UN 0503 kan lastes sammen med visse typer farlig gods (produkter knyttet til 

bilproduksjon) i visse mengder, som angitt i unntaket. Verdien 1 000 (jf. 1.1.3.6.4) skal ikke overskrides. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 28.  
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Kommentarer: Unntaket er nødvendig for å sikre rask levering av sikkerhetsdeler til biler i tråd med lokal etterspørsel. På 

grunn av det store produktsortimentet lagerføres produktene som oftest ikke hos lokale verksteder. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DE–2 

Gjelder: Unntak fra kravet om å medbringe et transportdokument og en transportørerklæring for visse mengder farlig gods 

som definert i 1.1.3.6 (n1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6. 

Innhold i vedlegget til direktivet: innhold i transportdokumentet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 7: Det kreves ikke et transportdokument dersom mengden 

varer som transporteres ikke overstiger mengdene angitt i 1.1.3.6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 18. 

Kommentarer: Opplysningene som framgår av merkingen av emballasjen, anses som tilstrekkelig for nasjonal transport, 

ettersom et transportdokument ikke alltid er hensiktsmessig ved lokal distribusjon. 

Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DE–3 

Gjelder: Transport av målestandarder og drivstoffpumper (tomme, ikke-rengjorte). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Bestemmelser om UN-nummer 1202, 1203 og 1223. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Emballasje, merking, dokumenter, transport- og håndteringsveiledninger samt veiled-

ninger for kjøretøyets mannskap. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Angivelse av gjeldende forskrifter og tilleggsbestemmelser om anvendelse av unntaket opptil 

1 000 l: som tilsvarer tom, ikke-rengjort emballasje; over 1 000 l: Overholdelse av visse forskrifter for tanker; bare 

transport av tom, ikke-rengjort emballasje. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 24. 

Kommentarer: Liste nr. 7, 38, 38a. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DE–5 

Gjelder: Sampakking tillatt. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2 

Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking av gjenstander i klasse 1.4S (patroner til 

små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmaterialer i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av sett 

som selges sampakket i emballasjegruppe II i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 21. 

Kommentarer: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

DK Danmark 

RO–a–DK–2 

Gjelder: Veitransport av emballasje som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasje som inneholder fenghetter, i 

det samme kjøretøyet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.2 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om sampakking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: ADR-reglene skal overholdes ved veitransport av farlig gods. Opprinnelig henvisning til 

nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l. 

Kommentarer: Det er et praktisk begrunnet behov for å kunne pakke eksplosjonsfarlige stoffer sammen med fenghetter på 

samme kjøretøy når slike varer transporteres fra lagringsstedet til arbeidsplassen og tilbake igjen. 

Når den danske lovgivningen om transport av farlig gods endres, vil danske myndigheter tillate slik transport på følgende 

vilkår: 

1.  Transporten kan inneholde høyst 25 kg eksplosjonsfarlige stoffer i gruppe D. 

2.  Transporten kan inneholde høyst 200 fenghetter i gruppe B. 

3.  Fenghetter og eksplosjonsfarlige stoffer skal pakkes hver for seg i FN-godkjent emballasje i samsvar med reglene i 

direktiv 2000/61/EF om endring av direktiv 94/55/EF. 

4.  Avstanden mellom emballasje som inneholder fenghetter, og emballasje som inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, skal 

være minst én meter. Denne avstanden skal overholdes selv om kjøretøyet plutselig bråbremser. Emballasje som 

inneholder eksplosjonsfarlige stoffer, og emballasje som inneholder fenghetter, skal lastes slik at den raskt kan fjernes 

fra kjøretøyet. 

5.  Alle andre regler for veitransport av farlig gods skal overholdes. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–DK–3 

Gjelder: Veitransport av emballasje og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods av visse klasser fra 

husholdninger og foretak med sikte på sluttbehandling.  
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Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Delene og kapitlene 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 og 8.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballeringsbestemmelser, fram-

gangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, alminnelige krav til transportenheter og utstyr om 

bord samt opplæringskrav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Innvendig emballasje og gjenstander som inneholder avfall fra eller rester av farlig gods i 

visse klasser innsamlet fra private husholdninger eller foretak med henblikk på sluttbehandling, kan emballeres sammen i 

visse ytre emballasjer og/eller samleemballasjer og transporteres etter framgangsmåter for spesialforsendelse, herunder 

særlige emballerings- og merkingsbegrensninger. Mengden farlig gods per innvendig emballasje, per ytre emballasje og/ 

eller per transportenhet er begrenset. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, 

stk. 3. 

Kommentarer: Avfallshåndterere kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF når 

avfall med rester av farlig gods er innsamlet fra private husholdninger og foretak med henblikk på sluttbehandling. Avfallet 

befinner seg vanligvis i emballasje som er solgt i detaljhandel. 

Gyldig til: 1. januar 2019 

FI Finland 

RO–a–FI–1 

Gjelder: Transport av visse mengder farlig gods i busser samt av små mengder svakt radioaktive materialer for helse-

tjeneste- og forskningsformål. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1, 5.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Emballeringsbestemmelser, dokumentasjon. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til å transportere farlig gods i visse mengder i henhold til 1.1.3.6 med en 

nettomasse på høyst 200 kg i busser, uten å måtte medbringe et transportdokument og uten å måtte oppfylle alle 

emballasjekrav. Ved transport av svakt radioaktive materialer for helsetjeneste- og forskningsformål i en mengde på høyst 

50 kg er det ikke nødvendig å merke og utstyre kjøretøyet i samsvar med ADR-reglene. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–FI–2 

Gjelder: Beskrivelse av tomme tanker i transportdokumentet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særlige bestemmelser om tom, ikke-rengjort emballasje, kjøretøyer, containere, tanker, 

batterikjøretøyer og gassbeholdere med flere elementer («MEGC»). 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av tomme, ikke-rengjorte tankkjøretøyer som har inneholdt to eller flere stoffer 

med UN-nummer 1202, 1203 og 1223, kan beskrivelsen i transportdokumentene etterfølges av ordene «siste last» sammen 

med navnet på det produktet som har det laveste flammepunktet; «tomt tankkjøretøy, 3, siste last: UN 1203 bensin, II».  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

tiellä (277/2002; 313/2003). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–FI–3 

Gjelder: Merking av transportenheter for sprengstoffer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2.1.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle merkingsbestemmelser om oransjefargede skilter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transportenheter som brukes til transport (vanligvis i varebiler) av små mengder spreng-

stoffer (høyst 1 000 kg (netto)) til steinbrudd og arbeidsplasser, kan merkes foran og bak med skiltet i modell nr. 1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

tiellä (277/2002; 313/2003). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

FR Frankrike 

RO–a–FR–2 

Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte og som omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i ADR til transport av klinisk avfall som innebærer risiko for smitte som 

omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 12. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–FR–5 

Gjelder: Transport av farlig gods i kjøretøyer for offentlig persontransport (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transport av passasjerer og farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av annet farlig gods enn farlig gods i klasse 7 som håndbagasje i 

kjøretøyer for offentlig transport: bare bestemmelsene om emballering og merking av pakker fastsatt i 4.1, 5.2 og 3.4 får 

anvendelse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.  
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Kommentarer: Bare farlig gods til privat eller yrkesmessig bruk kan transporteres som håndbagasje. Pasienter med 

åndedrettsproblemer kan ha med seg bærbare gassbeholdere med nødvendig mengde for én reise. 

Gyldig til: 28. februar 2022 

RO–a–FR–6 

Gjelder: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Plikt til å ha et transportdokument. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport på eget ansvar av farlig gods i små mengder som ikke er i klasse 7 og som ikke 

overstiger grenseverdiene i 1.1.3.6, omfattes ikke av plikten til å ha et transportdokument som fastsatt i 5.4.1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. 

Gyldig til: 28. februar 2022 

RO–a–FR–7 

Gjelder: Veitransport av prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, for markeds-

tilsynsformål. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifisering, særlige bestemmelser og unntak ved transport 

av farlig gods emballert i begrensede mengder, bestemmelser om bruk av emballasje og tanker, framgangsmåter for 

forsendelse, krav til produksjon av emballasje, bestemmelser om transportvilkår, håndtering, lasting og lossing, krav til 

transportutstyr og transporter, krav til konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Prøver av kjemiske stoffer, blandinger og gjenstander som inneholder farlig gods, og som 

transporteres for analyse som inngår i markedstilsynsvirksomhet, skal sampakkes. De skal oppfylle reglene for største 

mengde for innvendig emballasje avhengig av hvilken type farlig gods det gjelder. Den ytre emballasjen skal oppfylle 

kravene til kasser av hardplast (4H2, avsnitt I.1 kapittel 6.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF). Den ytre emballasjen må 

være utstyrt med merkingen i avsnitt I.1, nr. 3.4.7, i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF og teksten «Prøver for analyse» (på 

fransk: Echantillons destinés à l’analyse). Dersom disse bestemmelsene er oppfylt, omfattes transporten ikke av bestemmel-

sene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux 

transports de marchandises dangereuses par voies terrestres 

Kommentarer: Unntaket i avsnitt I.1, nr. 1.1.3, i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF omfatter ikke transport av prøver av farlig 

gods for analyse tatt av eller på vegne av vedkommende myndigheter. For å sikre effektivt markedstilsyn har Frankrike 

innført en framgangsmåte som bygger på systemet for begrensede mengder, for å sørge for sikker transport av prøver som 

inneholder farlig gods. Ettersom det ikke alltid er mulig å anvende bestemmelsene i tabell A, er mengdebegrensninger for 

innvendig emballasje definert på en mer operativ måte. 

Gyldig til: 1. januar 2019  
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HU Ungarn 

RO-a-HU-1 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-DE-2 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról 

Gyldig til: 30. januar 2020 

RO–a-HU-2 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-UK-4 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról 

Gyldig til: 30. januar 2020 

IE Irland 

RO–a–IE–1 

Gjelder: Unntak fra krav 5.4.0 i ADR til et transportdokument for transport av pesticider i ADR-klasse 3, oppført under 

2.2.3.3 som FT2-pesticider (flammepunkt < 23 °C) og ADR-klasse 6.1, oppført under 2.2.61.3 som T6-pesticider, væske 

(flammepunkt ved minst 23 °C), dersom mengdene farlig gods som transporteres, ikke overskrider mengdene angitt i 

1.1.3.6 i ADR. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for transport av pesticider i ADR-klasse 3 og 6.1 dersom 

mengden farlig gods som transporteres, ikke overstiger de fastsatte mengdene i 1.1.3.6 i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations 2004”. 

Kommentarer: Kravet er unødvendig og byrdefullt for lokal transport og levering av slike pesticider. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–IE–4 

Gjelder: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til transport av gassflasker til skjenkesteder (for 

drikker) når de transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes til). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Merking av kjøretøyer, dokumentasjon som skal medbringes og bestemmelser om 

transportutstyr og transportoppdrag. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i 5.3, 5.4, 7 og vedlegg B i ADR med hensyn til gassflasker til 

skjenkesteder for drikker, når disse gassflaskene transporteres på samme kjøretøy som drikkene (som de skal brukes til).  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: Hovedvirksomheten består av distribusjon av emballerte drikker, som ikke er stoffer ifølge ADR, sammen 

med noen få små flasker som inneholder samme type drivgasser. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–IE–5 

Gjelder: Unntak for nasjonal transport i Irland fra kravene i 6.2 og 4.1 i ADR til konstruksjon, prøving og bruk av 

gassflasker og trykkfat i klasse 2 som er blitt transportert med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, når disse 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges, prøves og brukes i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) ikke etterfylles i Irland, men 

transporteres tilbake, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten, og iii) distribueres lokalt i 

små mengder. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser som gjelder transporter med ulike transportsystemer, herunder sjøtransport, 

bruk av gassflasker og trykkfat i ADR-klasse 2 og bygging og prøving av de nevnte gassflaskene og trykkfatene i ADR-

klasse 2. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i 4.1 og 6.2 får ikke anvendelse på gassflasker og trykkfat i klasse 2 dersom 

gassflaskene og trykkfatene i) bygges og prøves i samsvar med IMDG-kodeksen, ii) brukes i samsvar med IMDG-

kodeksen, iii) er transportert til avsenderen med ulike typer transportsystemer, herunder sjøtransport, iv) transporteres fra 

mottakeren av transporten nevnt i iii) til sluttbrukeren i løpet av én dag og langs én transportrute, v) ikke etterfylles i landet, 

men transporteres tilbake, vanligvis i tom tilstand, til det landet som var utgangspunkt for transporten nevnt i iii), og vi) 

distribueres lokalt i landet i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: Gassene i disse gassflaskene og trykkfatene har spesifikasjoner basert på sluttbrukerens krav som gjør det 

nødvendig å importere dem utenfra ADR-området. Etter bruk skal de vanligvis tomme gassflaskene og trykkfatene 

transporteres tilbake til opprinnelseslandet for etterfylling med den særlig angitte gassen – de skal ikke etterfylles i Irland 

eller i noen annen del av ADR-området. Selv om gassflaskene og trykkfatene ikke er i samsvar med ADR, er de i samsvar 

med og godkjent i henhold til IMDG-kodeksen. Transporten med ulike transportsystemer, som starter utenfor ADR-

området, skal ende hos importøren, som distribuerer gassflaskene og trykkfatene lokalt til sluttbrukeren i Irland i små 

mengder. Transporten innenfor Irlands grenser omfattes av endret artikkel 6 nr. 9 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–IE–6 

Gjelder: Unntak fra noen av bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking av 

små mengder (under grenseverdiene i 1.1.3.6) utgåtte pyrotekniske artikler med klassifiseringskode 1.3G, 1.4G og 1.4S i 

klasse 1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF, med stoffidentifikasjonsnummer UN 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 

0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg for sluttbehandling.  
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Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1, 2, 4, 5 og 6 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser. Klassifisering. Emballeringsbestemmelser. Forsendelses-

bestemmelser. Produksjon og prøving av emballasjer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF om emballering og merking 

av utgåtte pyrotekniske artikler som er utstyrt med UN-numrene 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 

0453, 0505, 0506 eller 0507 som transporteres til nærmeste militæranlegg, får ikke anvendelse dersom de alminnelige 

emballeringsbestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er oppfylt og transportdokumentet inneholder 

tilleggsopplysningene. Unntaket gjelder bare når små mengder av nevnte utgåtte pyrotekniske artikler transporteres lokalt 

til nærmeste militæranlegg for sikker sluttbehandling. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g) 

Kommentarer: Transport av små mengder utgåtte pyrotekniske artikler, særlig fra lystbåteiere og skipshandlere, til 

militæranlegg med sikte på sikker sluttbehandling har skapt problemer, særlig med hensyn til emballasje. Unntaket gjelder 

for lokal transport av små mengder (mindre enn dem som er angitt i 1.1.3.6) og omfatter alle UN-numre som er tildelt 

pyrotekniske artikler som skal brukes innenfor sjøfart. 

Gyldig til: 30. januar 2020 

UK Det forente kongerike 

RO–a–UK–1 

Gjelder: Transport av visse produkter som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer 

og kompasskiver (E1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i ADR. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder 

begrensede mengder med radioaktivt materiale. (En selvlysende innretning som skal bæres av en person; høyst 500 røykde-

tektorer til privat bruk i hvert kjøretøy eller hvert jernbanekjøretøy, der hver røykdetektor har en radioaktivitet på høyst  

40 kBq, eller høyst fem lysinnretninger med gassformig tritium med en radioaktivitet på høyst 10 GBq per lysinnretning i 

hvert kjøretøy eller hvert jernbanekjøretøy.) 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: 

Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: 

Regulation 3(10). 

Kommentarer: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i forskriftene fra 

Det internasjonale atomenergibyrå («IAEA») er innarbeidet i ADR. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–2 

Gjelder: Unntak for visse mengder farlig gods (som ikke tilhører klasse 7) som definert i 1.1.3.6 (E2) fra kravet om å 

medbringe et transportdokument. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.2.6.3 og 1.1.3.6.3.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse krav til visse mengder per transportenhet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Et transportdokument kreves ikke for begrensede mengder, med mindre disse mengdene er 

del av en større last. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). 

Kommentarer: Dette unntaket egner seg for nasjonal transport, ettersom det ikke alltid er hensiktsmessig å medbringe et 

transportdokument ved lokal distribusjon. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–3 

Gjelder: Unntak fra kravet om at kjøretøyer som transporterer materiale med lav radioaktivitet, skal være utstyrt med 

brannslokkingsutstyr (E4). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at kjøretøyer skal være utstyrt med brannslokkingsutstyr. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bortfall av kravet om brannslokkingsapparater ved transport av bare kolli som omfattes av 

unntaket (UN 2908, 2909, 2910 og 2911). 

Lemping på krav ved transport av bare få kolli. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: 

Regulation 5(4)(d). 

Kommentarer: Det er i praksis ikke relevant å medbringe brannslokkingsutstyr ved transport av UN 2908, 2909, 2910 og 

2911, som ofte transporteres i små kjøretøyer. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–4 

Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere (N1). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Det kreves ikke at emballasjen er utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke eller er merket 

på annen måte dersom den inneholder gods oppført i Schedule 3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.  
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Kommentarer: Kravene i ADR er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en transport fra et distribusjonslager til en 

detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette unntaket er å tillate at innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på den siste strekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–5 

Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori 1 

og 2 i tabell 1.1.3.6.3 (N10). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6.4 og 1.1.3.6.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak med hensyn til transporterte mengder per transportenhet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; 

reg. 14 and Schedule 4. 

Kommentarer: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger for gods klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og 

«500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes multiplikasjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og multipli-

kasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

Tidligere omfattet av artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–6 

Gjelder: Økning av største nettovekt for eksplosjonsfarlige gjenstander som er tillatt i EX/II-kjøretøyer (N13). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.5.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Mengdebegrensninger på transport av eksplosjonsfarlige stoffer og gjenstander. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. 

Kommentarer: Det forente kongerikes forskrifter tillater en største nettomasse på 5 000 kg i kjøretøyer av type II for 

kompatibilitetsgruppe 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J. 

Mange gjenstander i klasse 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1J som transporteres i Unionen, er store eller voluminøse og har en 

lengde på over 2,5 m. Det dreier seg hovedsakelig om eksplosjonsfarlige gjenstander for militær bruk. Konstruksjons-

begrensningene på EX/III-kjøretøyer (som skal være lukkede kjøretøyer) gjør det svært vanskelig å laste eller losse slike 

gjenstander. For enkelte gjenstander er det nødvendig med spesialutstyr for lasting og lossing i begge ender av transporten. 

Slikt utstyr finnes sjelden i praksis. Det finnes få EX/III-kjøretøyer i bruk i Det forente kongerike, og et krav om å bygge 

flere EX/III-spesialkjøretøyer for å transportere denne typen sprengstoff vil medføre svært store kostnader for bransjen.  
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I Det forente kongerike transporteres militære sprengstoffer for det meste av kommersielle transportører som ikke kan 

utnytte unntaket for militære kjøretøyer i direktiv 2008/68/EF. For å løse dette problemet har Det forente kongerike alltid 

tillatt at inntil 5 000 kg av slike gjenstander kan transporteres på EX/II-kjøretøyer. Den nåværende grensen er ikke alltid 

høy nok, ettersom en gjenstand kan inneholde mer enn 1 000 kg sprengstoff. 

Siden 1950 har det vært bare to hendelser (begge i 1950-årene) der sprengstoffer med en vekt på over 5 000 kg har 

eksplodert. Hendelsene skyldtes en dekkbrann og et varmt eksosanlegg som antente presenningen. Begge brannene kunne 

ha skjedd med en mindre last. Det var ingen drepte eller skadde. 

Erfaringen viser at korrekt emballerte eksplosjonsfarlige gjenstander sannsynligvis ikke vil antennes på grunn av støt, f.eks. 

som følge av at kjøretøyet kolliderer. Bevis fra militærrapporter og fra slagprøvinger med prosjektiler viser at slag-

hastigheten må være større enn den som oppstår ved et fall fra 12 meters høyde for at patroner skal antennes. 

Nåværende sikkerhetsstandarder vil ikke bli berørt. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–7 

Gjelder: Unntak fra krav om tilsyn for små mengder av visse typer gods i klasse 1 (N12). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.4 og 8.5 S1(6). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om tilsyn for kjøretøyer som transporterer visse mengder farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inneholder bestemmelser om sikre parkerings- og tilsynsinnretninger, men krever ikke at 

visse typer last i klasse 1 må overvåkes til enhver tid, slik det kreves i ADR 8.5 S1(6). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. 

Kommentarer: Tilsynskravene i ADR er ikke alltid gjennomførbare nasjonalt. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–8 

Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer, og 

sprengstoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer av samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. 

Kommentarer: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med 

andre sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Hver tilpasning skal inneholde en mengdebe-

grensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom «alle rimelige tiltak er iverksatt for å hindre at 

sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods».  
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Eksempler på tilpasninger som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1.  Sprengstoffer klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 

0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361 kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med UN-

nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et 1.1D-

sprengstoff. 

2.  Sprengstoffer klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453 kan transporteres i samme 

kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) eller farlig 

gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori 2 har en samlet 

masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 500 kg. 

3.  1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i transport-

kategori 2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at 

det farlige godset i alt har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet 

nettomasse på høyst 20 kg. 

4.  Eksplosjonsfarlige gjenstander klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 kan transporteres sammen med 

eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse gjenstandene. 

Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–a–UK–9 

Gjelder: Alternativ til bruk av oransjefargede skilter ved forsendelse av små mengder radioaktivt materiale i små kjøretøyer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.3.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om at små kjøretøyer som transporterer radioaktive materialer, skal ha oransje-

fargede skilter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillater ethvert unntak som er godkjent etter denne framgangsmåten. Unntaket innebærer 

følgende: 

Kjøretøyene skal enten 

a)  være merket i samsvar med gjeldende bestemmelser i 5.3.2 i ADR, eller 

b)  være merket i samsvar med kravene i nasjonal lovgivning dersom et kjøretøy brukes til å transportere høyst ti kolli med 

ikke-spaltbart eller unntatt spaltbart radioaktivt materiale, og dersom summen av de nevnte kollienes transportindeks 

ikke er større enn 3. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, 

Regulation 5(4)(d). 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO-a-UK-10 

Gjelder: Transport av klinisk avfall som medfører risiko for smitte og som omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: alle bestemmelser  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Unntak fra kravene i avsnitt I.1 i vedlegg I til transport av klinisk avfall som innebærer risiko 

for smitte og som omfattes av UN 3291, med en masse på høyst 15 kg. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dette unntaket er beregnet på å innføres i henhold til The Carriage of 

Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011. 

Gyldig til: 1. januar 2017 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

BE Belgia 

RO–bi–BE–4 

Gjelder: Transport av farlig gods i tanker for destruering ved forbrenning. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Som unntak fra tabellen i 3.2 er det på visse vilkår tillatt å bruke en tankcontainer med 

tankkode L4BH i stedet for tankkode L4DH til transport av uspesifisert vannreaktiv væske, giftig, III. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Dérogation 01 — 2002. 

Kommentarer: Denne forskriften kan anvendes bare på transport av farlig avfall over korte avstander. 

Gyldig til: 30. juni 2020 

RO–bi–BE–5 

Gjelder: Transport av avfall til sluttbehandlingsanlegg for avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.2, 5.4, 6.1 (gammel forskrift: A5, 2X14, 2X12). 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, merking og emballeringskrav. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I stedet for at avfallet klassifiseres etter ADR, deles det opp i ulike grupper (brannfarlige 

løsemidler, malinger, syrer, batterier osv.) for å unngå farlige reaksjoner innenfor én gruppe. Kravene til framstilling av 

emballasje er mindre strenge. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Kommentarer: Denne forskriften kan anvendes på transport av små mengder avfall til avfallshåndteringsanlegg. 

Gyldig til: 30. juni 2020 

RO–bi–BE–6 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE–5 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Gyldig til: 30. juni 2020  
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RO–bi–BE–7 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-6 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Gyldig til: 30. juni 2020 

RO–bi–BE–8 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–UK–2 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Gyldig til: 30. juni 2020 

RO–bi–BE–9 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-3 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Gyldig til: 15. januar 2018 

RO–bi–BE–10 

Gjelder: Transport i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Vedlegg A og B. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntakene gjelder dokumentasjon og merking av kolli samt førerkort. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route 

Kommentarer: I følgende liste angis unntakets nummer i nasjonal lovgivning, tillatt avstand og det farlige godset. 

Unntak 2-2001: 300 m (klasse 3, 6.1 og 8) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 6-2004: høyst 5 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 7-2005: kryssing av en offentlig vei (UN 1202) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 1-2006: 600 m (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 13-2007: 8 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 2-2009: 350 m (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 3-2009: høyst 4,5 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015  
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Unntak 5-2009: høyst 4,5 km (kjemikalier i kolli) – gyldig til: 30. juni 2015 

Unntak 9-2009: høyst 20 km (klasse 2 i kolli) – gyldig til: 9. september 2015 

Unntak 16-2009: 200 m (IBC-containere) – gyldig til: 15. januar 2018 

Gyldig til: 15. januar 2018 

DE Tyskland 

RO–bi–DE–1 

Gjelder: Utelatelse av visse opplysninger i transportdokumentet (n2). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Innhold i transportdokumentet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For alle klasser unntatt klasse 1 (unntatt 1.4S), 5.2 og 7: 

Det kreves ikke opplysninger i transportdokumentet om følgende: 

a)  for mottakeren, ved lokal distribusjon (unntatt ved full last og transport på bestemte ruter), 

b)  for antall og type emballasjer, dersom 1.1.3.6 ikke anvendes, og dersom kjøretøyet overholder alle bestemmelsene i 

vedlegg A og B, 

c)  for tomme, ikke-rengjorte tanker er det tilstrekkelig med transportdokumentet for den siste lasten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 18. 

Kommentarer: Det vil ikke være praktisk mulig å anvende alle bestemmelsene på den aktuelle trafikktypen. 

Unntak registrert av Kommisjonen som unntak nr. 22 (i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF). 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–DE–3 

Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sampakking og transport av farlig avfall i pakker og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (som ved innsamling) og kategoriseres i særskilte avfallsgrupper (for å unngå 

farlige reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); det benyttes særskilte skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene og som 

fraktbrev; avfall samles inn fra husholdninger og laboratorier osv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 20. 

Kommentarer: Liste nr. 6*. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–bi–DE–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-BE-1 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: — 

Gyldig til: 1. januar 2017 

RO-bi-DE-5 

Gjelder: Lokal transport av UN 3343 (nitroglyserinblanding, desensibilisert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert andre 

steder, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin) i tankcontainere, som unntak fra nr. 4.3.2.1.1 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av tankcontainere 

Innhold i nasjonal lovgivning: lokal transport av nitroglyserin (UN 3343) i tankcontainere, over korte avstander, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt: 

1.  Krav til tankcontainere 

1.1.  Bare tankcontainere som er særlig godkjent for dette formål, kan benyttes, og skal for øvrig oppfylle kravene til 

konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, prøvinger, merking og drift i kapittel 6.8 i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF. 

1.2.  Tankcontainerens lukkemekanisme må være utstyrt med et trykkavlastningssystem som gir etter når det indre trykket 

stiger til 300 kPa (3 bar) over normaltrykk, og dermed frigjør en åpning som er rettet oppover og har en 

trykkavlastningsflate på minst 135 cm2 (132 mm i diameter). Åpningen må ikke lukke seg igjen selv etter å ha blitt 

aktivert. Som en sikkerhetsinnretning kan én eller flere sikkerhetselementer med samme aktiveringsatferd og 

tilsvarende trykkavlastningsflate benyttes. Sikkerhetsinnretningens konstruksjonstype må ha gjennomgått typeprøving 

og typegodkjenning hos vedkommende myndighet. 

2.  Merking 

Hver tankcontainer skal merkes med et faremerke på begge sider i samsvar med modell 3 i nr. 5.2.2.2.2 i avsnitt I.1. i 

vedlegg I til direktiv 2008/68/EF. 

3.  Driftsbestemmelser 

3.1.  Det må sikres at nitroglyserinen er jevnt fordelt i flegmatiseringsmediet under transporten, og at utskilling ikke kan 

finne sted. 

3.2.  Under lasting og lossing er det ikke tillatt å oppholde seg i eller på kjøretøyet, unntatt for å betjene laste- og 

losseutstyret. 

3.3.  Tankcontainerne skal tømmes helt på lossestedet. Dersom de ikke kan tømmes helt, skal de lukkes tett etter lossing 

inntil det er fylt igjen. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Unntak Nordrhein-Westfalen  
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Merknader: Dette gjelder lokal veitransport i tankcontainere over korte avstander som en del av en industriprosess mellom 

to faste produksjonssteder. For å framstille et legemiddel leverer produksjonssted A, som en del av en transport i samsvar 

med reglene, en harpiksløsning i 600 liters tankcontainere, brannfarlig (UN 1866), emballasjegruppe II, til produksjonssted 

B. Her tilsettes en nitroglyserinløsning, blanding skjer, og det produseres en limblanding som inneholder nitroglyserin, 

desensibilisert, flytende, brannfarlig, ikke spesifisert annet sted, med høyst 30 vektprosent nitroglyserin (UN 3343) for 

videre bruk. Dette stoffet transporteres tilbake til produksjonssted A, også i nevnte tankcontainere, som er særlig kontrollert 

og godkjent av vedkommende myndighet for denne bestemte transporten og merket med tankkoden L10DN. 

Gyldighetstidens utløp: 1. januar 2017 

RO-bi-DE-6 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-6. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und 

Binnenschifffahrt (GGVSEB) 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO-bi-DE-7 

Gjelder: Vedtakelse av RO-a-BE-10 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 20. mars 2021 

DK Danmark 

RO–bi–DK–1 

Gjelder: UN 1202, 1203, 1223 og klasse 2 — intet transportdokument. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument kreves. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av mineraloljeprodukter i klasse 3, UN 1202, 1203 og 1223 og gasser i  

klasse 2 i forbindelse med distribusjon (levering av varer til to eller flere mottakere og innsamling av returvarer i lignende 

situasjoner) er det ikke nødvendig med et transportdokument, forutsatt at de skriftlige instruksene, samt de opplysningene 

som kreves i henhold til ADR, inneholder opplysninger om UN-nummer, navn og klasse. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. 

Kommentarer: Begrunnelsen for dette nasjonale unntaket er at utviklingen av elektronisk utstyr gjør at f.eks. oljeselskapene 

kan bruke slikt utstyr til kontinuerlig å overføre opplysninger om kundene til kjøretøyene. Ettersom disse opplysningene 

ikke er tilgjengelige når transporten starter, men blir overført til kjøretøyet under transporten, er det ikke mulig å utarbeide 

transportdokumentene før transporten starter. Disse formene for transport er begrenset til avgrensede områder. 

Danmark har for tiden unntak fra en tilsvarende bestemmelse i henhold til artikkel 6 nr. 10 i direktiv 94/55/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–bi–DK–2 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-6 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as 

amended. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–DK–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–UK–1 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as 

amended. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–DK–4 

Gjelder: Veitransport av farlig gods av visse klasser fra private husholdninger og foretak til nærliggende returpunkter for 

avfall eller forbehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 1 til 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser, klassifiseringsbestemmelser, særlige bestemmelser, emballe-

ringsbestemmelser, framgangsmåter for forsendelse, krav til utforming og prøving av emballasje, bestemmelser om vilkår 

for transport, lasting, lossing og håndtering, krav til kjøretøyets mannskap, utstyr, drift og dokumentasjon samt krav til 

konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Farlig gods fra private husholdninger og foretak kan på visse vilkår transporteres til 

nærliggende returpunkter for avfall eller forbehandlingsanlegg med henblikk på sluttbehandling. Ulike bestemmelser skal 

overholdes avhengig av transportens art og de risikoene som er forbundet med den, slik som mengden farlig gods per 

innvendig emballasje, per ytre emballasje og/eller per transportenhet, og hvorvidt transport av farlig gods er underordnet 

foretakets hovedvirksomhet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, 

stk. 3. 

Kommentarer: Avfallshåndterere og foretak kan ikke anvende alle bestemmelsene i avsnitt I.1 i vedlegg I til 

direktiv 2008/68/EF når avfall som kan inneholde rester av farlig gods transporteres fra private husholdninger og/eller 

foretak til nærliggende returpunkter for avfall med henblikk på sluttbehandling. Avfallet er vanligvis emballasje som 

opprinnelig er transportert i samsvar med unntaket i nr. 1.1.3.1 bokstav c) i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF 

og/eller solgt i detaljhandel. Unntak 1.1.3.1 bokstav c) får imidlertid ikke anvendelse på transport til returpunkter for avfall, 

og bestemmelsene i kapittel 3.4 i avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF er ikke hensiktsmessige for transport av 

avfall av innvendig emballasje. 

Gyldig til: 1. januar 2019 

EL Hellas 

RO–bi–EL–1 

Gjelder: Unntak fra sikkerhetskravene for faste tanker (tankkjøretøyer) som er registrert før 31. desember 2001, og som 

brukes til lokal transport eller transport av små mengder av enkelte kategorier av farlig gods.  
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Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–

6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til konstruksjon, utstyr, typegodkjenning, inspeksjon, prøving og merking av faste 

tanker (tankkjøretøyer), avtakbare tanker, tankcontainere og tankflak med skall av metall samt batterikjøretøyer og MEGC-er. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Overgangsbestemmelse: Faste tanker (tankkjøretøyer), avtakbare tanker og tankcontainere 

registrert første gang i Hellas mellom 1. januar 1985 og 31. desember 2001 kan fortsatt brukes. Denne overgangs-

bestemmelsen gjelder kjøretøyer for transport av følgende farlige materialer (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 

1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 og 3257). Den er ment å gjelde transport av små mengder eller lokal 

transport med kjøretøyer som er registrert i nevnte tidsrom. Overgangsbestemmelsen får anvendelse på tankkjøretøyer som 

er ombygd i henhold til følgende kriterier: 

1.  Punktene i ADR for inspeksjon og prøving, dvs. 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 

211.153, 211.154). 

2.  En platetykkelse i skallet på minst 3 mm for tanker med en lagringskapasitet på inntil 3 500 liter og minst 4 mm for 

tanker av bløtt stål med en lagringskapasitet på inntil 6 000 liter, uavhengig av type skillevegger og tykkelsen på dem. 

3.  Dersom det benyttede materialet er aluminium eller et annet metall, skal tankene oppfylle kravene til tykkelse og andre 

tekniske spesifikasjoner i tekniske tegninger som er godkjent av den lokale myndigheten i den staten der kjøretøyene 

tidligere var registrert. Dersom tekniske tegninger ikke foreligger, skal tankene oppfylle kravene i 6.8.2.1.17 (211.127). 

4.  Tankene skal oppfylle kravene i punkt 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129) og 6.8.2.2, herunder underpunkt 6.8.2.2.1, og 

6.8.2.2.2 (211.130, 211.131). 

Nærmere bestemt kan tankkjøretøyer med en masse på under fire tonn og en skalltykkelse på under 3 mm som brukes bare 

til lokal transport av gassoljer (UN 1202), og som ble registrert første gang før 31. desember 2002, brukes bare dersom de 

er ombygd i samsvar med punkt 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20). 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των 

δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-

δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Krav til konstruksjon, utstyr, inspeksjoner 

og prøving av faste tanker (tankkjøretøyer) og avtakbare tanker som er i bruk, for noen kategorier farlig gods). 

Gyldig til: 30. juni 2016 

RO-bi–EL–2 

Gjelder: Unntak fra kravene til konstruksjon av basiskjøretøyet med hensyn til kjøretøyer beregnet på lokal transport av 

farlig gods når kjøretøyet ble registrert første gang før 31. desember 2001. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav med hensyn til konstruksjon av basiskjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Unntaket gjelder for kjøretøyer beregnet på lokal transport av farlig gods (kategori UN 1202, 

1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 og 3257), registrert første gang før 

31. desember 2001. 

De ovennevnte kjøretøyene skal oppfylle kravene i 9 (9.2.1 til 9.2.6) i vedlegg B til direktiv 94/55/EF med følgende unntak:  
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Kravene i 9.2.3.2 må oppfylles bare dersom produsenten har utstyrt kjøretøyet med blokkeringsfrie bremser. Det skal være 

utstyrt med et mellomakselbremseanlegg som beskrevet i 9.2.3.3.1, men må ikke nødvendigvis oppfylle kravene i 9.2.3.3.2 

og 9.2.3.3.3. 

Fartsskriverens strømforsyning skal være utstyrt med en sikkerhetsbarriere som er koplet direkte til batteriet (punkt 

220514), og det elektriske utstyret for boggiakselens løftemekanisme skal være montert slik det opprinnelig ble montert av 

kjøretøyprodusenten, og beskyttes i et dertil egnet forseglet kabinett (punkt 220517). 

Tankkjøretøyer med største vekt på under 4 tonn som er beregnet på lokal transport av diesel/fyringsolje (UN 1202), skal 

særlig oppfylle kravene i 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 og 9.2.4.5, men ikke nødvendigvis de andre kravene. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν 

εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tekniske krav til kjøretøyer som allerede er i bruk 

og som er beregnet på lokal transport av visse kategorier farlig gods). 

Kommentarer: Antallet berørte kjøretøyer er lite, sammenlignet med det samlede antallet kjøretøyer som allerede er 

registrert, og de er i tillegg bare beregnet på lokal transport. Formen for unntak som det anmodes om, størrelsen på den 

aktuelle vognparken og typen gods som transporteres, utgjør ikke et veisikkerhetsproblem. 

Gyldig til: 30. juni 2016 

ES Spania 

RO–bi–ES–2 

Gjelder: Spesialutstyr for distribusjon av vannfri ammoniakk. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 6.8.2.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: For å unngå at innhold slipper ut i tilfelle skade på den utvendige armaturen (rør, 

sidemonterte avstengingsinnretninger), må den innvendige stoppeventilen og monteringsstedet være beskyttet mot slitasje 

av ytre påkjenninger, eller utformet slik at den tåler slike påkjenninger. Påfyllings- og tappingsinnretninger (herunder 

flenser og gjengeplugger) og beskyttelseslokk (dersom slike finnes) må kunne sikres mot utilsiktet åpning. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Landbrukstanker som brukes til utkjøring og spredning av vannfri ammoniakk, og som ble 

tatt i bruk før 1. januar 1997, kan utstyres med utvendige i stedet for innvendige sikkerhetsanordninger, forutsatt at disse gir 

minst like god beskyttelse som tankveggen. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3. 

Kommentarer: Før 1. januar 1997 ble en tanktype som var utstyrt med utvendige sikkerhetsinnretninger, utelukkende brukt 

i landbruket til å sprøyte vannfri ammoniakk direkte på jorden. Ulike tanker av denne typen er fortsatt i bruk i dag. De 

kjøres sjelden med last på vei, men brukes utelukkende til gjødsling på store driftsenheter i landbruket. 

Gyldig til: 28. februar 2022 

FI Finland 

RO–bi–FI–1 

Gjelder: Endring av opplysninger i transportdokumentet for eksplosjonsfarlige stoffer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.2.1(a)  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Særlige bestemmelser for klasse 1. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I transportdokumentet kan antall fenghetter (1 000 fenghetter tilsvarer 1 kg sprengstoff) 

angis i stedet for de eksplosjonsfarlige stoffenes faktiske nettovekt. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 

tiellä (277/2002; 313/2003). 

Kommentarer: Opplysningene anses som tilstrekkelige for nasjonal transport. Dette unntaket gjelder hovedsakelig for 

sprengstoffindustrien i forbindelse med lokal transport av små mengder. 

Unntaket er registrert av Kommisjonen som unntak nr. 31. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–FI–2 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-10 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–FI–3 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–DE-1 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: 

Gyldig til: 28. februar 2022 

FR Frankrike 

RO–bi–FR–1 

Gjelder: Bruk av et sjøtransportdokument som transportdokument på korte strekninger etter at fartøyet er losset. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger som skal angis i det dokumentet som brukes som transportdokument for 

farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Sjøtransportdokumentet brukes som transportdokument innenfor en radius på 15 km. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 23-4. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–FR–3 

Gjelder: Transport av faste lagertanker for LPG (18). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B.  
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Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av faste lagertanker for LPG er underlagt særlige regler. Gjelder bare for korte 

avstander. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par route — Article 30. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

HU Ungarn 

RO–bi-HU-1 

Gjelder: Vedtakelse av RO-bi-SE-3 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B 

Mellékletének belföldi alkalmazásáról 

Gyldig til: 30. januar 2020 

IE Irland 

RO–bi–IE–3 

Gjelder: Unntak som gjør det mulig å laste og losse farlig gods som omfattes av særlige bestemmelser CV1 i 7.5.11 eller S1 

i 8.5, på et offentlig sted uten særskilt tillatelse fra vedkommende myndigheter. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 7.5 and 8.5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Tilleggsbestemmelser om lasting, lossing og håndtering. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lasting og lossing av farlig gods på et offentlig sted kan skje uten særskilt tillatelse fra 

vedkommende myndighet, som unntak fra kravene i 7.5.11 eller 8.5. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: For nasjonal transport innenfor statens grenser innebærer denne bestemmelsen en svært tung byrde for 

vedkommende myndigheter. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–IE–6 

Gjelder: Unntak fra kravet i 4.3.4.2.2 om at bøyelige påfyllings- og tappingsrør som ikke er permanent festet til yttersiden 

av tankkjøretøyet, skal være tomme under transport. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.3 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bruk av tankkjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tromler med bøyelige slanger (herunder faste rørledninger forbundet med dem) som er festet 

til tankkjøretøyer som benyttes til distribusjon på detaljistnivå av petroleumsprodukter med stoffidentifikasjonsnummer 

UN 1202, 1223, 1863 og 1978, trenger ikke å være tomme ved transport på vei, forutsatt at det treffes egnede tiltak for å 

hindre at innhold lekker ut.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: Bøyelige slanger som er festet til tankkjøretøyer for levering til husholdninger, skal alltid være fylt, også 

under transport. «Wet-line»-tappingssystemet krever at måleren og slangen på tankkjøretøyet er fylt for å sikre at kunden 

mottar riktig mengde av produktet. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–IE–7 

Gjelder: Unntak fra noen av kravene i 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 i ADR for bulktransport av ammoniumnitratgjødsel UN 

2067 fra havn til mottakere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om et eget transportdokument for hver transport, med opplysning om korrekt 

totalmengde for den aktuelle lasten, og krav om at kjøretøyet skal rengjøres før og etter turen. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Foreslått unntak for å kunne endre kravene i ADR om transportdokumentet og rengjøring av 

kjøretøyet for å ta hensyn til praktiske problemer i forbindelse med bulktransport fra havn til mottaker. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road 

Regulations, 2004”. 

Kommentarer: Bestemmelsene i ADR krever a) et eget transportdokument med opplysning om totalmassen av farlig gods 

som transporteres i den aktuelle lasten, og b) den særlige bestemmelsen «CV24» om rengjøring for hver eneste last som 

transporteres mellom havnen og mottakeren under lossingen av et bulkskip. Ettersom transporten er lokal og gjelder lossing 

av et bulkskip, der flere laster med samme stoff transporteres mellom bulkskipet og mottakeren (på samme eller flere 

påfølgende dager), bør det være tilstrekkelig med ett transportdokument med opplysning om antatt totalmasse for hver last, 

og den særlige bestemmelsen «CV24» bør ikke være nødvendig. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO-bi-IE-8 

Gjelder: Transport av farlig gods mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen, eller 

mellom to deler av en privat eiendom i umiddelbar nærhet av hverandre, men som skilles av en offentlig vei. 

Henvisning til vedlegget til direktivet: Avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene får ikke anvendelse når et kjøretøy brukes til transport av farlig gods 

a)  mellom privat eiendom og et annet kjøretøy i umiddelbar nærhet av eiendommen eller 

b)  mellom to deler av en privat eiendom i umiddelbar nærhet av hverandre, men som kan være atskilt av en offentlig vei, 

forutsatt at transporten utføres via den mest direkte ruten.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of 

Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. 

Kommentarer: Ulike situasjoner kan oppstå når gods transporteres mellom to deler av en privat eiendom eller mellom en 

privat eiendom og et tilknyttet kjøretøy atskilt av en offentlig vei. Denne transportmåten utgjør ikke transport av farlig gods 

i vanlig betydning, og det er derfor ikke nødvendig å anvende bestemmelsene om transport av farlig gods. Se også RO-bi-

SE-3 og RO-bi-UK-1. 

Gyldig til: 30. januar 2020 

NL Nederland 

RO–bi–NL–13 

Gjelder: Ordning for transport av farlig husholdningsavfall 2015 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 

6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 og 9. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak fra visse mengder; særlige bestemmelser; bruk av emballasje; bruk av ytre 

emballasje; dokumentasjon; utforming og prøving av emballasje; lasting, lossing og håndtering; bemanning; utstyr; drift; 

kjøretøyer og dokumentasjon; konstruksjon og godkjenning av kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: bestemmelser om transport av farlig husholdningsavfall som innsamles i små mengder, samt 

farlig husholdningsavfall fra foretak, som leveres i egnet emballasje med en største kapasitet på 60 liter. Med tanke på de 

små mengdene som samles inn i hvert enkelt tilfelle, og med tanke på de ulike stoffenes mangfoldige natur, er det ikke 

mulig å gjennomføre transporten helt i samsvar med ADR-reglene. I samsvar med ovennevnte ordning fastsettes derfor en 

forenklet variant som avviker fra en rekke av bestemmelsene i ADR. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015. 

Kommentarer: Ordningen ble opprettet for at enkeltpersoner skulle kunne levere små mengder avfall på ett sted. Det 

aktuelle stoffet består derfor av rester som for eksempel malingrester. Faren gjøres minst mulig ved valg av transportmid-

del, som blant annet omfatter bruk av spesialtransportenheter og lett synlige «Røyking forbudt»-skilt og et gult, blinkende 

lys. Når det gjelder transport, er det avgjørende punktet at sikkerheten kan garanteres. Dette kan oppnås for eksempel ved at 

stoffet transporteres i forseglet emballasje for å unngå spill eller risikoen for at giftig damp lekker ut eller samles i 

kjøretøyet. I kjøretøyet finnes enheter som er egnet til å lagre ulike kategorier av avfall og som gir beskyttelse mot at lasten 

forskyves eller åpnes utilsiktet. Til tross for at det dreier seg om små mengder avfall, må transportoperatøren ha et 

kompetansebevis, med tanke på at det er snakk om ulike typer stoffer. Ettersom privatpersoner har manglende kunnskaper 

om farene ved disse stoffene, bør det finnes skriftlige instruksjoner som fastsatt i vedlegget til ordningen. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

PT Portugal 

RO–bi–PT–1 

Gjelder: Transportdokument for UN 1965 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transportbetegnelsen som ifølge avsnitt 5.4.1 i RPE (Regulamento Nacional de Transporte 

de Mercadorias Perigosas por Estrada) skal angis i transportdokumentet for kommersielle butan- og propangasser som 

omfattes av samlebetegnelsen «UN 1965 hydrokarbongassblanding, kondensert, n.o.s.», som transporteres i sylindere, kan 

erstattes med andre handelsnavn som følger: 

«UN 1965 butan» for blanding A, A01, A02 og A0 som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i sylindere. 

«UN 1965 propan» for blanding C som beskrevet i punkt 2.2.2.3 i RPE, ved transport i sylindere. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 7560/2004, 16 April 2004, under Article 5, No 1, of 

Decreto-Lei No 267-A/2003 of 27 October. 

Kommentarer: Det bør gjøres enklere for markedsdeltakere å fylle ut transportdokumenter for farlig gods, forutsatt at 

sikkerheten ikke settes i fare. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–PT–2 

Gjelder: Transportdokumenter for tomme, ikke-rengjorte tanker og containere. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument nødvendig 

Innhold i nasjonal lovgivning: Under returtransporten av tomme tanker og containere som har inneholdt farlig gods, kan 

transportdokumentet nevnt i avsnitt 5.4.1 i RPE erstattes med transportdokumentet som ble utstedt for den umiddelbart 

foregående transporten der godset ble levert. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Despacho DGTT 15162/2004, 28 July 2004, under Article 5, No 1, of 

Decreto-Lei No 267-A/2003, of 27 October. 

Kommentarer: Kravet om at tomme tanker og container som har inneholdt farlig gods skal ledsages av et transport-

dokument i samsvar med RPE, fører i visse tilfeller til praktiske vanskeligheter, som kan minimeres uten at sikkerheten 

settes i fare. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

SE Sverige 

RO–bi–SE–1 

Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Emballasje som inneholder farlig gods i form av avfall skal transporteres i samsvar med 

bestemmelsene i ADR, der bare noen få unntak tillates. Unntak tillates ikke for alle typer stoffer og gjenstander.  
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De viktigste unntakene er følgende: 

Småemballasje (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasje, herunder IBC-containere og 

engrosemballasje, uten å overholde bestemmelsene i punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i 

avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv. Emballasjer, herunder IBC-containere og engrosemballasje, behøver ikke å prøves i 

transportklar stand gjennom en representativ stikkprøve av små innvendige emballasjer. 

Dette er tillatt, forutsatt at 

– emballasje, IBC-containere og engrosemballasje er i samsvar med en type som er prøvet og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv, 

– småemballasjen er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den ytre 

emballasjen, IBC-containerne eller engrosemballasjen under transporten, 

– emballasjer, IBC-containere eller engrosemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte 

bruttovekten angitt på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballeringsgruppe I eller II for emballasje, IBC-containere 

eller engrosemballasje, 

– følgende setning inngår i transportdokumentet «Pakket i samsvar med del 16 i ADR-S» 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt I.1 i vedlegg I til dette direktiv 

er vanskelig å bruke fordi emballasjen, IBC-containerne og engrosemballasjen skal prøves med en representativ stikkprøve 

av avfallet, som er vanskelig å fastsette på forhånd. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–2 

Gjelder: Navn og adresse til avsenderen i transportdokumentet. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Generelle opplysninger som transportdokumentet skal inneholde. 

Innhold i nasjonal lovgivning: I den nasjonale lovgivningen er det fastslått at avsenderens navn og adresse ikke er 

nødvendig dersom tom, ikke-rengjort emballasje returneres som del av et distribusjonssystem. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Tomme, ikke-rengjorte emballasjer som returneres, vil i de fleste tilfeller fortsatt inneholde små mengder 

farlig gods. 

Dette unntaket benyttes hovedsakelig av industribedrifter når de returnerer tomme, ikke-rengjorte gassbeholdere i bytte mot 

fulle. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–3 

Gjelder: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på offentlig vei mellom ulike 

deler av anlegg.  
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Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport av farlig gods i umiddelbar nærhet av industrianlegg, herunder transport på 

offentlig vei mellom ulike deler av anlegg. Unntakene gjelder merking av emballasje, transportdokumenter, førerkort og 

godkjenningsbevis i henhold til 9. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Det er ikke uvanlig at farlig gods transporteres mellom industriområder som ligger på hver sin side av en 

offentlig vei. Denne transportformen utgjør ikke transport av farlig gods på en privat vei og bør derfor omfattes av de 

relevante kravene. Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–4 

Gjelder: Transport av farlig gods som er beslaglagt av myndighetene. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til veitransport av farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Avvik fra bestemmelsene kan tillates dersom de er begrunnet i hensynet til arbeidervern, 

losserisiko, innlevering av bevis osv. 

Avvik fra bestemmelsene tillates bare dersom tilfredsstillende sikkerhetsnivåer overholdes under normale transportforhold. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Disse unntakene kan anvendes bare av myndigheter som beslaglegger farlig gods. 

Dette unntaket er ment å gjelde for lokal transport av f.eks. gods som er beslaglagt av politiet, slik som sprengstoffer eller 

tyvegods. Problemet med denne typen gods er at det er umulig å være sikker på klassifiseringen. I tillegg er godset ofte ikke 

emballert og merket i samsvar med ADR. Politiet utfører hundrevis av slike transporter hvert år. Når det gjelder smug-

lerbrennevin, må dette transporteres fra stedet der det ble beslaglagt, til et sted der bevismateriale oppbevares, og deretter til 

et destrueringsanlegg, og avstanden mellom de to sistnevnte stedene kan være ganske stor. Tillatte avvik er som følger: a) 

det er ikke nødvendig å merke hver emballasje, og b) det er ikke nødvendig å bruke godkjente emballasjer. Hver pall som 

inneholder slike emballasjer, skal imidlertid være korrekt merket. Alle andre krav skal være oppfylt. Det utføres ca. 20 slike 

transporter hvert år. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–5 

Gjelder: Transport av farlig gods i og i umiddelbar nærhet av havner. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2  
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Innhold i vedlegget til direktivet: Dokumenter som skal følge med transportenheten. Alle transportenheter som benyttes til 

transport av farlig gods, skal ha det utstyret som er angitt. Godkjenning av kjøretøy. 

Innhold i nasjonal lovgivning: 

Dokumentene (unntatt førerkort) trenger ikke å følge med transportenheten. 

En transportenhet trenger ikke å ha det utstyret som er angitt i 8.1.5. 

Trekkvogner trenger ikke å ha et godkjenningsbevis. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Jf. artikkel 6 nr. 14 i direktiv 96/49/EF. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–6 

Gjelder: Inspektørens ADR-kompetansebevis. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Førere av kjøretøyer skal gjennomgå opplæringskurs. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Inspektører som foretar teknisk inspeksjon av kjøretøyet, er ikke nødt til å gjennomgå 

opplæringskursene nevnt i 8.2 eller til å inneha ADR-kompetansebeviset. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: I noen tilfeller kan kjøretøyer som undersøkes i forbindelse med den tekniske inspeksjonen, være lastet med 

farlig gods, f.eks. ikke-rengjorte, tomme tanker. 

Kravene i 1.3 og 8.2.3 gjelder fortsatt. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–7 

Gjelder: Lokal distribusjon av UN 1202, 1203 og 1223 i tankbiler. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: For tomme, ikke-rengjorte tanker og tankcontainere skal beskrivelsen være i samsvar med 

5.4.1.1.6. Flere mottakeres navn og adresse kan angis i andre dokumenter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: For tomme, ikke-rengjorte tanker eller tankcontainere er ikke beskrivelsen i transport-

dokumentet nødt til å være i samsvar med 5.4.1.1.6 dersom mengden av stoffet i henhold til lasteplanen er 0. Navn og 

adresse på mottakerne kreves ikke i noen av dokumentene om bord i kjøretøyet. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–bi–SE–9 

Gjelder: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 5.4, 6.8 og 9.1.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Transportdokument; konstruksjon av tanker; godkjenningsbevis. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport i nærheten av landbruksområder eller byggeplasser kan unntas fra visse krav: 

a)  en farlig gods-erklæring er ikke nødvendig, 

b)  eldre tanker/containere som ikke er konstruert i samsvar med 6.8, men i samsvar med eldre nasjonal lovgivning, og som 

er montert på mannskapsvogner, kan fortsatt brukes, 

c)  eldre tankbiler som ikke oppfyller kravene i 6.7 eller 6.8, og som er beregnet på transport av stoffene UN 1268, 1999, 

3256 og 3257, med eller uten utstyr for legging av veidekke, kan fortsatt benyttes til lokal transport og i nærheten av 

veiarbeidsplasser, 

d)  godkjenningsbeviser kreves ikke for mannskapsvogner og tankbiler med eller uten utstyr for legging av veidekke. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: En mannskapsvogn er en slags campingvogn med mannskapsrom for arbeiderne som er utstyrt med en ikke-

godkjent tank/container for dieselolje beregnet på drift av skogbrukstraktorer. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–10 

Gjelder: Tanktransport av eksplosive varer. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 4.1.4. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Eksplosive varer kan bare emballeres i samsvar med 4.1.4. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Vedkommende nasjonal myndighet godkjenner kjøretøyer som er beregnet på tanktransport 

av eksplosive varer. Tanktransport er tillatt bare for de eksplosive varene som er oppført i forskriften, eller på grunnlag av 

en spesialgodkjenning fra vedkommende myndighet. 

Et kjøretøy som er lastet med eksplosive varer i tanker, skal merkes i samsvar med 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 og 5.3.1.4. Bare ett 

kjøretøy i transportenheten kan inneholde farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg. 

Utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg och den svenska föreskriften SÄIFS 1993:4. 

Kommentarer: Denne gjelder bare for nasjonal transport og når transporten hovedsakelig er av lokal art. De aktuelle 

forskriftene var i kraft før Sverige sluttet seg til Den europeiske union. 

Bare to selskaper utfører transportoppdrag med eksplosive varer i tankkjøretøyer. Overgang til emulsjoner forventes i nær 

framtid. 

Gammelt unntak nr. 84. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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RO–bi–SE–11 

Gjelder: Førerkort 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til opplæring av kjøretøymannskapet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Føreropplæring er ikke tillatt med noen av kjøretøyene nevnt i 8.2.1.1. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Lokal transport. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–SE–12 

Gjelder: Transport av UN 0335-fyrverkeri. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg B, 7.2.4, V2 (1) 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om bruk av EX/II- og EX/III-kjøretøyer. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ved transport av UN 0335-fyrverkeri får den særlige bestemmelsen V2(1) i 7.2.4 anvendelse 

bare dersom den eksplosive varen har en nettovekt på mer enn 3 000 kg (4 000 kg med tilhenger), og dersom fyrverkeriet er 

klassifisert som UN 0335 i henhold til standardtabellen i 2.1.3.5.5 for klassifisering av fyrverkeri i henhold til 14. reviderte 

utgave av FNs rekommandasjoner om transport av farlig gods. 

En slik klassifisering skal godkjennes av vedkommende myndighet. En godkjenningsbekreftelse skal følge med 

transportenheten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på väg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Transport av fyrverkeri er tidsbegrenset til to korte perioder i året: årsskiftet og månedsskiftet april/mai. 

Transporten fra avsenderne til terminalene kan uten store problemer gjennomføres med den nåværende flåten av EX-

godkjente kjøretøyer. Distribusjonen både av fyrverkeri fra terminalene til forhandlerne og av overskuddsvarer tilbake fra 

terminalen begrenses imidlertid av mangel på EX-godkjente kjøretøyer. Transportørene er ikke interessert i å investere i 

slike godkjenninger, ettersom de ikke får dekket sine utgifter. På denne måten settes hele eksistensen til fyr-

verkerileverandører i fare, fordi de ikke får produktene sine ut på markedet. 

Når dette unntaket benyttes, skal fyrverkeriet klassifiseres på grunnlag av standardlisten i FNs rekommandasjoner, slik at 

klassifiseringen er mest mulig à jour. 

Et tilsvarende unntak finnes for UN 0336-fyrverkeri i den særlige bestemmelsen 651 i 3.3.1 i ADR 2005. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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UK Det forente kongerike 

RO–bi–UK–1 

Gjelder: Kryssing av offentlig vei med kjøretøyer som transporterer farlig gods (N8). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av farlig gods på offentlig vei. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bestemmelsene om farlig gods får ikke anvendelse på transport på et privat område som 

krysses av en vei. For klasse 7 får dette unntaket ikke anvendelse på noen av bestemmelsene i forskriftene om (veitransport 

av) radioaktivt materiale fra 2002 [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002]. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 

Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). 

Kommentarer: Det kan lett oppstå en situasjon der gods transporteres mellom private områder som befinner seg på hver sin 

side av en vei. Dette utgjør ikke transport av farlig gods på en offentlig vei i vanlig forstand, og ingen av bestemmelsene 

om farlig gods bør få anvendelse i et slikt tilfelle. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–UK–2 

Gjelder: Unntak fra forbudet for føreren eller sidemannen mot å åpne emballasje med farlig gods i en lokal distribusjons-

kjede fra et lokalt distribusjonslager til en detaljist eller sluttbruker, og fra detaljisten til sluttbrukeren (unntatt for klasse 7) 

(N11). 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 8.3.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Forbud for føreren eller sidemannen mot å åpne emballasje med farlig gods. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Forbudet mot å åpne emballasje begrenses av tilleggsbestemmelsen «med mindre transport-

foretaket har gitt tillatelse til det». 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3). 

Kommentarer: Bokstavelig oppfattet kan forbudet i vedlegget, slik det er formulert, skape alvorlige problemer for distri-

busjonen på detaljistnivå. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–UK–3 

Gjelder: Alternative transportbestemmelser om trefat som inneholder UN 3065 i emballasjegruppe III. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: 1.4, 4.1, 5.2 og 5.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til emballasje og merking. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Tillatelse til transport av alkoholholdige drikker med en alkoholprosent på over 24 %, men 

høyst 70 % (emballasjegruppe III), i ikke-FN-godkjente trefat uten faremerker, underlagt strengere lastekrav og krav til 

kjøretøyer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).  
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Kommentarer: Dette er et produkt med høy verdi som er pålagt en offentlig særavgift, og som må transporteres mellom 

destillasjonsforetaket og tollageret i sikrede og forseglede kjøretøyer. I de utfyllende sikkerhetskravene er det tatt hensyn til 

lempingen på kravene til emballasje og merking. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–UK–4 

Gjelder: Vedtakelse av RO–bi–SE-12 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007 Part 1. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RO–bi–UK–5 

Gjelder: Innsamling av brukte batterier til sluttbehandling eller gjenvinning. 

Henvisning til avsnitt I.1 i vedlegg I til direktiv 2008/68/EF: Vedlegg A og B. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Særlig bestemmelse 636 

Innhold i nasjonal lovgivning: Følgende vilkår tillates i stedet for særlig bestemmelse 636 i kapittel 3.3: 

Brukte litiumbatterier (UN 3090 og UN 3091) som er samlet inn og klargjort til transport for sluttbehandling, fra 

returpunktene for forbrukere til forbehandlingsanlegget sammen med andre batterier som ikke inneholder litium (UN 2800 

og UN 3028), omfattes ikke av de andre bestemmelsene i ADR dersom de oppfyller følgende vilkår: 

De skal pakkes i IH2-fat eller 4H2-kasser som oppfyller kravene til faste stoffer i emballasjegruppe II. 

Høyst 5 % av hver pakke kan utgjøres av litium- og litiumionebatterier. 

Hver enkelt pakkes bruttovekt skal ikke overstige 25 kg. 

Den samlede vekten per transportenhet skal ikke overstige 333 kg. 

Ikke noe annet farlig gods kan inngå i transporten. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment 2007 part 1. 

Kommentarer: Returpunkter for forbrukere finnes gjerne hos detaljsalgssteder, og det er ikke praktisk å lære opp et stort 

antall personer i å sortere og pakke brukte batterier i samsvar med ADR. Det britiske systemet vil fungere etter retnings-

linjene fastsatt i «UK Waste and Resources Action Programme», og vil innebære at det stilles til rådighet korrekt ADR-

emballasje og nødvendig instruksjon. 

Gyldig til: 30. juni 2021.»  
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2)  I vedlegg II skal avsnitt II.3. lyde: 

«II.3. Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene fra transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: RA-a/bi/bii-MS-nn 

RA = jernbane 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = medlemsstat 

nn = løpenummer 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–a–DE–2 

Gjelder: Sampakking tillatt. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 4.1.10.4 MP2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Sampakking ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 1.4S, 2, 3 og 6.1; tillatelse til sampakking av gjenstander i klasse 1.4S (patroner til 

små våpen), aerosoler (klasse 2) og rengjørings- og behandlingsmidler i klasse 3 og 6.1 (UN-numre angitt) i form av sett 

som selges sampakket i emballasjegruppe II og i små mengder. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 21. 

Kommentarer: Liste nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

FR Frankrike 

RA–a–FR–3 

Gjelder: Transport for jernbaneforetakets egen regning. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.4.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Opplysninger om farlige materialer skal angis i fraktbrevet. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Transport for jernbaneforetakets egen regning av mengder som ikke overstiger grensene 

angitt i 1.1.3.6 omfattes ikke av kravet om lasterklæring.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer — Article 20.2. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–FR–4 

Gjelder: Unntak fra merking av visse postvogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav om å feste etiketter på sidene av vognene. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Bare postvogner som transporterer over tre tonn materiale i samme klasse (unntatt klasse 1, 

6.2 eller 7) må merkes. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses 

par chemin de fer — Article 21.1. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

SE Sverige 

RA–a–SE–1 

Gjelder: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt med etiketter. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Jernbanevogner som transporterer farlig gods skal være utstyrt med etiketter. 

Innhold i nasjonal lovgivning: En jernbanevogn som transporterer farlig gods som ekspressgods, trenger ikke å være utstyrt 

med etiketter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg 

och i terräng. 

Kommentarer: Det er mengdebegrensninger i RID for gods som betegnes som ekspressgods. Det dreier seg altså om små 

mengder. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

UK Det forente kongerike 

RA–a–UK–1 

Gjelder: Transport av gjenstander som inneholder materialer med lav radioaktivitet, som f.eks. klokker, røykdetektorer og 

kompasskiver. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: De fleste av kravene i RID. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til transport av stoffer i klasse 7. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fullt unntak fra nasjonale bestemmelser for visse handelsprodukter som inneholder 

begrensede mengder med radioaktivt materiale.  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1275 

 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 

1999). 

Kommentarer: Dette unntaket er et kortsiktig tiltak som ikke lenger er nødvendig når tilsvarende endringer i IAEA-

forskriftene er innarbeidet i RID. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–2 

Gjelder: Lemping på restriksjonene på transport i vogner, kjøretøyer og containere av samlastede sprengstoffer, og 

sprengstoffer som er samlastet med andre typer farlig gods (N4/5/6). 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Restriksjoner på visse typer av samlasting. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Nasjonal lovgivning er mindre restriktiv med hensyn til samlasting av sprengstoffer dersom 

slik transport kan gjennomføres uten risiko. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail 

Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 

1999). 

Kommentarer: Det forente kongerike ønsker å tillate enkelte tilpasninger av reglene for samlasting av sprengstoffer med 

andre sprengstoffer og for samlasting av sprengstoffer med annet farlig gods. Enhver tilpasning skal inneholde en 

mengdebegrensning for én eller flere bestanddeler av lasten og kan tillates bare dersom alle rimelige tiltak er iverksatt for å 

hindre at sprengstoffene kommer i kontakt med eller står i fare for å komme i kontakt med annet farlig gods. 

Eksempler på tilpasninger som Det forente kongerike kan ønske å tillate: 

1.  Sprengstoffer klassifisert med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 

0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361 kan transporteres i samme kjøretøy som farlig gods som er klassifisert med UN-

nummer 1942. Mengden UN 1942 som kan transporteres, skal begrenses ved å betrakte sprengstoffet som et 1.1D-

sprengstoff. 

2.  Sprengstoffer klassifisert med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453 kan transporteres i samme 

kjøretøy som farlig gods i transportkategori 2 (unntatt brannfarlige gasser og smittefarlige og giftige stoffer) eller farlig 

gods i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at det farlige godset i transportkategori 2 har en samlet 

masse eller mengde på høyst 500 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet nettomasse på høyst 500 kg. 

3.  1.4G-sprengstoffer kan transporteres i samme kjøretøy som brannfarlige væsker og brannfarlige gasser i transport-

kategori 2 eller tungt antennelige, ikke-toksiske gasser i transportkategori 3, eller kombinasjoner av disse, forutsatt at 

det farlige godset i alt har en samlet masse eller mengde på høyst 200 kg eller liter, og at sprengstoffene har en samlet 

nettomasse på høyst 20 kg. 

4.  Eksplosjonsfarlige gjenstander klassifisert med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 kan transporteres sammen med 

eksplosjonsfarlige gjenstander i kompatibilitetsgruppe D, E eller F når de inngår som bestanddeler i disse gjenstandene. 

Den samlede mengden sprengstoffer med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 skal ikke overstige 20 kg. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–3 

Gjelder: Tillatelse til å benytte ulike verdier for «største samlede mengde per transportenhet» for gods i klasse 1 i kategori 1 

og 2 i tabell 1.1.3.1.  
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Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1.1.3.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Unntak knyttet til typen transportoppdrag. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Fastsettelse av regler for unntak for begrensede mengder og om samlasting av sprengstoffer. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). 

Kommentarer: Tillatelse til å benytte ulike mengdebegrensninger og ulike multiplikasjonsfaktorer for samlasting for gods i 

klasse 1, nærmere bestemt «50» for kategori 1 og «500» for kategori 2. Ved beregning av samlasting benyttes multipli-

kasjonsfaktor «20» for transportkategori 1 og multiplikasjonsfaktor «2» for transportkategori 2. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–4 

Gjelder: Vedtakelse av RA–a–FR–6. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 5.3.1.3.2. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lemping på merkingskravene for kombitransport. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Kravet om faresedler gjelder ikke når kjøretøyets sedler er klart synlige. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). 

Kommentarer: Dette har alltid vært en nasjonal bestemmelse i Det forente kongerike. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–a–UK–5 

Gjelder: Distribusjon av gods i innvendige emballasjer til detaljister eller brukere (unntatt gods i klasse 1, 4.2, 6.2 og 7) fra 

lokale distribusjonslagre til detaljister eller brukere og fra detaljister til sluttbrukere. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.1. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Ikke noe krav om at emballasjer skal være utstyrt med et RID/ADR- eller FN-merke. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure 

Equipment Regulations 2007: Regulation 26. 

Kommentarer: Kravene i RID er ikke hensiktsmessige for de siste etappene av en transport fra et distribusjonslager til en 

detaljist eller bruker, eller fra en detaljist til en sluttbruker. Formålet med dette unntaket er å tillate at innvendige 

godsbeholdere for distribusjon til detaljist kan transporteres på jernbanestrekningen av en lokal distribusjonsrute uten en 

ytre emballasje. 

Gyldig til: 30. juni 2021  
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På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–bi–DE–2 

Gjelder: Transport av emballert farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 1 til 5. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Klassifisering, emballering og merking 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klasse 2 til 6.1, 8 og 9: Sampakking og transport av farlig avfall i kolli og IBC-containere; 

avfall skal pakkes i innvendig emballasje (når det samles inn) og kategoriseres i særlige avfallsgrupper (for å unngå farlige 

reaksjoner innenfor en avfallsgruppe); bruk av skriftlige spesialinstrukser om avfallsgruppene som fraktbrev; innsamling av 

avfall fra husholdninger og laboratorier osv. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 

4350); Ausnahme 20. 

Kommentarer: Liste nr. 6*. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA-bi-DE-3 

Gjelder: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, i jernbanetankvogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 6.8, 6.8.2.3. 

Innhold i vedlegget til direktivet: Bestemmelser om konstruksjon av tanker og tankvogner. I kapittel 6.8, punkt 6.8.2.3, 

kreves typegodkjenning for tanker som er brukes til transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann). 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vann), klasse 4.2, emballasjegruppe I, over 

korte avstander (fra Sassnitz-Mukran til Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz og Bitterfeld) i jernbanetankvogner bygget etter 

russiske standarder. Godstransport omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende sik-

kerhetsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. 

Gyldig til: 30. januar 2020 (tillatelsen er forlenget) 

DK Danmark 

RA–bi–DK-1 

Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand 

Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Storebælt. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods.  
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på 

Storebælt og Øresund, 15 February 2005. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 30. juni 2021 

RA–bi–DK-2 

Gjelder: Transport av farlig gods i tunneler 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 7.5 

Innhold i vedlegget til direktivet: Lasting, lossing og sikkerhetsavstand 

Innhold i nasjonal lovgivning: I lovgivningen er det fastsatt andre bestemmelser enn dem som er fastsatt i avsnitt II.1 i 

vedlegg II til direktiv 2008/68/EF om transport gjennom jernbanetunnelen i den faste forbindelsen over Øresund. Disse 

andre bestemmelsene er bare knyttet til lastvolum og avstanden mellom laster av farlig gods. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på 

Storebælt og Øresund, 15 februar 2005. 

Kommentarer: 

Gyldig til: 28. februar 2022 

SE Sverige 

RA–bi–SE–1 

Gjelder: Transport av farlig avfall til sluttbehandlingsanlegg for farlig avfall. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: Del 5 og 6 

Innhold i vedlegget til direktivet: Krav til utforming og prøving av emballasje. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Emballasje som inneholder farlig gods i form av avfall skal transporteres i samsvar med 

bestemmelsene i ADR, der bare noen få unntak tillates. Unntak tillates ikke for alle typer stoffer og gjenstander. 

De viktigste unntakene er følgende: 

Småemballasje (under 30 kg) med farlig gods i form av avfall kan pakkes i emballasjer, herunder IBC-containere og 

engrosemballasje, uten å overholde bestemmelsene i punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i 

avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktiv. Emballasjer, herunder IBC-containere og engrosemballasje, behøver ikke å prøves 

i transportklar stand gjennom en representativ stikkprøve av små innvendige emballasjer. 

Dette er tillatt, forutsatt at 

– emballasjer, IBC-containere og engrosemballasje er i samsvar med en type som er prøvet og godkjent i samsvar med 

emballasjegruppe I eller II i gjeldende bestemmelser i punkt 6.1, 6.5 eller 6.6 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette direktiv, 

– småemballasjen er pakket med et absorberende materiale som holder på all fri væske som kan lekke ut i den ytre 

emballasjen, IBC-containerne eller engrosemballasjen under transporten,  
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– emballasjer, IBC-containere eller engrosemballasje i transportklar stand har en bruttovekt på høyst den tillatte 

bruttovekten angitt på FN-konstruksjonstypemerkingen for emballeringsgruppe I eller II for emballasje, IBC-containere 

eller engrosemballasje, 

– følgende setning inngår i transportdokumentet «Pakket i samsvar med del 16 i RID-S» 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på järnväg, 

utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg. 

Kommentarer: Punkt 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 i avsnitt II.1 i vedlegg II til dette 

direktiv er vanskelig å bruke fordi emballasjen, IBC-containerne og engrosemballasjen skal prøves med en representativ 

stikkprøve av avfallet, som er vanskelig å fastsette på forhånd. 

Gyldig til: 30. juni 2021 

På grunnlag av i artikkel 6 nr. 2 bokstav b) ii) i direktiv 2008/68/EF 

DE Tyskland 

RA–bii–DE–1 

Gjelder: Lokal transport av UN 1051 hydrogencyanid, stabilisert, flytende, som inneholder høyst 1 vektprosent vann, i 

jernbanetankvogner, som unntak fra punkt 4.3.2.1.1 i avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 4.3.2.1.1 

Innhold i direktivets vedlegg: forbud mot transport av UN 1051 (hydrogencyanid), stabilisert, flytende, som inneholder 

høyst 1 vektprosent vann 

Innhold i nasjonal lovgivning: lokal jernbanetransport på nærmere angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess 

og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Transport foretas med tankvogner som er særlig lisensiert for dette formål og 

hvis konstruksjon og utstyr løpende tilpasses i samsvar med den nyeste sikkerhetsteknologien (f.eks. utstyres med 

kollisjonsdempere i samsvar med TE 22). Transportprosessen reguleres i detalj av ytterligere driftsmessige sikkerhets-

bestemmelser i avtaler med relevante myndigheter for sikkerhet og risikohåndtering og overvåkes av relevante 

tilsynsmyndigheter. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: unntak nr. E 1/97 (4. endrede utgave), Eisenbahn-Bundesamt 

Gyldighetstidens utløp: 1. januar 2017 

RA-bii-DE-2 

Gjelder: lokal transport på bestemte strekninger av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe I, i containere på vogner. 

Henvisning til avsnitt II.1 i vedlegg II til direktiv 2008/68/EF: 3.2, 7.3.1.1 

Innhold i vedlegget til direktivet: Alminnelige bestemmelser om bulktransport. I henhold til kapittel 3.2, tabell A, er 

bulktransport av kalsiumkarbid ikke tillatt. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Lokal jernbanetransport av UN 1402 (kalsiumkarbid), emballasjegruppe 1, på nærmere 

angitte strekninger som ledd i en fastlagt industriprosess og strengt kontrollert på klart angitte vilkår. Lasten transporteres i 

spesialbygde containere på vogner. Godstransport omfattes av ytterligere driftsbestemmelser fastsatt av vedkommende 

sikkerhetsmyndigheter. 
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Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. 

Gyldig til: 15. januar 2018.» 

3)  I vedlegg III skal avsnitt III.3. lyde: 

«III.3 Nasjonale unntak 

Unntak for medlemsstatene fra transport av farlig gods på deres territorium på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i direktiv 

2008/68/EF. 

Nummerering av unntakene: IW-a/bi/bii-MS-nn 

IW = innlands vannveier 

a/bi/bii = artikkel 6 nr. 2 bokstav a) / bokstav b) i) / bokstav b) ii) 

MS = medlemsstat 

nn = løpenummer 

På grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i) i direktiv 2008/68/EF 

BG Bulgaria 

IW–bi–BG–1 

Gjelder: Klassifisering og inspeksjon av bunkerfartøyer 

Henvisning til avsnitt III.1 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF: Kapittel 1.15 

Innhold i vedlegget til direktivet: Ifølge bestemmelsene i kapittel 1.15, Anerkjennelse av klassifikasjonsselskaper, skal et 

klassifikasjonsselskap som ønsker å anerkjennes etter bestemmelsene, gjennomgå framgangsmåten for anerkjennelse angitt 

i avsnitt 1.15.2. 

Innhold i nasjonal lovgivning: Klassifisering og inspeksjon av bunkerfartøyer for petroleumsprodukter som utøver 

virksomhet i vann rundt bulgarske elvehavner eller andre områder som hører inn under disse havnenes direkte jurisdiksjon, 

som utføres av et klassifikasjonsselskap som ikke er anerkjent i samsvar med kapittel 1.15 i avsnitt III.1 i vedlegg III til 

direktiv 2008/68/EF, er tillatt, forutsatt at sikkerheten ikke settes i fare. 

Opprinnelig henvisning til nasjonal lovgivning: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни 

товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за 

извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Forordning nr. 16 av 20. juni 2006 om håndtering av farlig 

gods og transport av denne til sjøs og via innlands vannveier; Forordning nr. 4 av 9. januar 2004 om anerkjennelse av 

selskaper som utøver skipsbesiktigelse og kontroll av skipsredere). 

Kommentarer: Unntaket gjelder bare fartøyer som utøver virksomhet i havneområder eller andre områder under disse 

havnenes direkte jurisdiksjon. 

Gyldig til: 15. januar 2018.» 

 __________  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1281 

 

KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/653 

av 24. april 2015 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort(1), særlig artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kodene og underkodene i vedlegg I til direktiv 2006/126/EF bør ajourføres i lys av den tekniske og vitenskapelige 

utviklingen, særlig med hensyn til kjøretøytilpasninger og teknisk støtte til førere med nedsatt funksjonsevne. 

2) For å ta hensyn til tekniske nyvinninger bør kodene og underkodene være basert på funksjoner. For å oppnå 

administrativ forenkling bør også enkelte koder utgå, slås sammen med andre koder eller forkortes. 

3) For å minske byrden for førere med nedsatt funksjonsevne bør det, når det er hensiktsmessig, bli mulig for dem å føre et 

kjøretøy uten teknisk tilpasning. Ettersom moderne kjøretøyteknologi gir førerne mulighet for å kjøre visse vanlige 

kjøretøyer med begrenset kraft, for eksempel til å styre eller bremse, og med sikte på å gi førerne større fleksibilitet 

samtidig som trygg drift av kjøretøyet sikres, bør det innføres koder som vil kunne tillate kjøring med kjøretøyer som er 

forenlige med den største kraften føreren kan oppvise. 

4) Visse koder som nå er begrenset til medisinske tilstander, kan også være relevante for andre trafikksikkerhetsformål ved 

at de begrenser situasjoner der risikoen er høy, for eksempel når det dreier seg om nybegynnere eller eldre førere. Det 

bør derfor opprettes et punkt med slike koder for begrenset bruk.  

5) For å øke trafikksikkerheten har flere medlemsstater innført eller planlegger å innføre programmer der førere kun tillates 

å føre kjøretøyer med alkolås. For å gjøre det lettere å innføre og få aksept for alkolås, og for å ta hensyn til 

anbefalingen i undersøkelsen om bruk av alkolås for å hindre promillekjøring(2), bør det innføres en harmonisert kode 

for dette formålet. 

6) I samsvar med den felles politiske erklæringen fra medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 2011 om 

forklarende dokumenter(3) har medlemsstatene forpliktet seg til at underretningen om innarbeidingstiltakene i 

berettigede tilfeller skal følges av ett eller flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom et direktivs 

bestanddeler og de tilsvarende deler av de nasjonale innarbeidingsdokumentene.  

7) Direktiv 2006/126/EF bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Førerkortkomiteen — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2006/126/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 25.4.2015, s. 68, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 44. 

(1) EUT L 403 av 30.12.2006, s. 18.  

(2) Undersøkelse om bruk av alkolås for å hindre promillekjøring, se: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/ 

study_alcohol_interlock.pdf 

(3) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

2020/EØS/57/45 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2017 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen skal 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 

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

Artikkel 4 

Denne direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 24. april 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I punkt 3 i vedlegg I til direktiv 2006/126/EF skal, med hensyn til side 2 i førerkortet, bokstav a) nr. 12 lyde: 

«12 tilleggsopplysninger eller begrensninger i kodeform for hver klasse. 

Følgende koder skal benyttes: 

— kode 01-99: harmoniserte EU-koder 

FØRER (medisinske årsaker) 

01 Synskorreksjon og/eller vern 

01.01 Briller 

01.02 Kontaktlinse(r) 

01.05 Øyelapp 

01.06 Briller eller kontaktlinser 

01.07 Særlige optiske hjelpemidler 

02 Høreapparat/kommunikasjonshjelpemiddel 

03 Arm- eller beinprotese/-ortose 

03.01 Armprotese/-ortose 

03.02 Beinprotese/-ortose 

KJØRETØYTILPASNINGER 

10  Tilpasset girkasse 

10.02 Automatisk valg av girutvekslingsforhold 

10.04 Tilpasset girvelger 

15  Tilpasset kopling 

15.01 Tilpasset koplingspedal 

15.02 Håndbetjent kopling 

15.03 Automatisk kopling 

15.04 Tiltak for å hindre blokkering eller aktivering av koplingspedalen 

20  Tilpasset bremseanlegg 

20.01 Tilpasset bremsepedal 

20.03 Bremsepedal tilpasset venstre fot 

20.04 Bremsepedal med glideskinne 

20.05 Svingbar bremsepedal 

20.06 Håndbetjent brems 

20.07 Bremsebetjening med en største kraft på …N(*) (for eksempel: «20.07(300N)») 

20.09 Tilpasset parkeringsbrems 

20.12 Tiltak for å hindre blokkering eller aktivering av bremsepedalen 

20.13 Knebetjent brems 

20.14 Bremseanlegg betjent ved ekstern kraft 

25  Tilpasset akselerasjonssystem 

25.01 Tilpasset gasspedal 

25.03 Svingbar gasspedal 

25.04 Håndbetjent hastighetsregulator  
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25.05 Knebetjent hastighetsregulator 

25.06 Hastighetsregulator betjent ved ekstern kraft 

25.08 Gasspedal på venstre side 

25.09 Tiltak for å hindre blokkering eller aktivering av gasspedalen 

31 Pedaltilpasninger og pedalvern 

31.01 Dobbelt sett med parallelle pedaler 

31.02 Pedaler på samme (eller nesten samme) nivå 

31.03 Tiltak for å hindre blokkering eller aktivering av gass- og bremsepedal når de ikke betjenes med foten 

31.04 Hevet gulv 

32 Kombinerte systemer for driftsbrems og hastighetsregulator 

32.01 Hastighetsregulator og driftsbrems som et kombinert system betjent med én hånd 

32.02 Hastighetsregulator og driftsbrems som et kombinert system betjent ved ekstern kraft 

33 Kombinerte systemer for driftsbrems, hastighetsregulator og styring 

33.01 Hastighetsregulator, driftsbrems og styring som et kombinert system betjent ved ekstern kraft og med én 

hånd 

33.02 Hastighetsregulator, driftsbrems og styring som et kombinert system betjent ved ekstern kraft og med to 

hender 

35 Tilpassede betjeningsinnretninger (Lysbrytere, vindusvisker/-spyler, signalhorn, lykter for retningslys, osv.) 

35.02 Betjeningsinnretninger som kan benyttes uten å slippe styringsinnretningen 

35.03 Betjeningsinnretninger som kan benyttes uten å slippe styringsinnretningen med venstre hånd 

35.04 Betjeningsinnretninger som kan benyttes uten å slippe styringsinnretningen med høyre hånd 

35.05 Betjeningsinnretninger som kan benyttes uten å slippe styringsinnretningen og gass- og bremseinnretningene 

40  Tilpasset styring 

40.01 Styring med en største betjeningskraft på …… N(*) (for eksempel «40.01(140N)») 

40.05 Tilpasset ratt (større/tykkere ratt, ratt med mindre diameter, osv.) 

40.06 Tilpasset rattstilling 

40.09 Fotbetjent styring 

40.11 Hjelpemiddel montert på rattet 

40.14 Alternativt tilpasset styringssystem betjent med én hånd/arm 

40.15 Alternativt tilpasset styringssystem betjent med to hender/armer 

42  Tilpasset bakspeil/sidespeil 

42.01 Tilpasset bakspeil 

42.03 Ekstra innvendig sidespeil 

42.05 Blindsonespeil 

43  Førerens sitteplass 

43.01 Førersete med normal synshøyde og i normal avstand fra ratt og pedaler 

43.02 Førersete tilpasset kroppens form 

43.03 Førersete med sidestøtte for god stabilitet 

43.04 Førersete med armlene 

43.06 Tilpasset bilbelte 

43.07 Bilbeltetype som gir god stabilitet  
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44  Tilpasninger av motorsykler (obligatorisk bruk av underkode) 

44.01 Kombinert betjening av begge bremser 

44.02 Tilpasset forhjulsbrems 

44.03 Tilpasset bakhjulsbrems 

44.04 Tilpasset hastighetsregulator 

44.08 Setehøyde som gjør at føreren i sittestilling kan ha to føtter i bakken samtidig og balansere motorsykkelen når 

den stanser og står stille 

44.09  Største betjeningskraft til forhjulsbrems …. N(*) (for eksempel «44.09(140N)») 

44.10  Største betjeningskraft til bakhjulsbrems …. N(*) (for eksempel «44.10(240N)») 

44.11 Tilpasset fotstøtte 

44.12 Tilpasset håndtak 

45 Motorsykkel med bare sidevogn 

46 Bare trehjuls motorsykler 

47  Begrenset til kjøretøyer med mer enn to hjul som ikke krever at føreren holder balansen når kjøretøyet starter, stanser 

og står stille 

50 Begrenset til et bestemt kjøretøy/understellsnummer (VIN) 

Bokstaver som benyttes sammen med kode 01–44 til ytterligere spesifisering: 

a venstre 

b høyre 

c hånd 

d fot 

e midten 

f arm 

g tommel 

KODER FOR BEGRENSET BRUK 

61 Begrenset til kjøring på dagtid (for eksempel fra én time etter soloppgang til én time før solnedgang) 

62 Begrenset til kjøring innenfor en radius på … km fra innehaverens bosted, eller bare innenfor følgende by/region ... 

63 Kjøring uten passasjerer 

64 Begrenset til kjøring med en hastighet på høyst … km/t 

65 Kjøring tillatt bare sammen med en person med førerkort i minst samme klasse 

66 Uten tilhenger 

67 Ingen kjøring på motorvei 

68 Ingen alkohol 

69 Begrenset til kjøring med kjøretøyer utstyrt med alkolås i samsvar med EN 50436. Angivelse av utløpsdato er valgfritt 

(for eksempel «69» eller «69(01.01.2016)») 

ADMINISTRATIVE SPØRSMÅL  

70 Innbytte av førerkort nr.… utstedt av … (for tredjestater EU/FN-nasjonalitetsmerke, for eksempel: 

«70.0123456789.NL») 

71 Duplikat av førerkort nr.… utstedt av … (for tredjestater EU/FN-nasjonalitetsmerke, for eksempel: 

«71.987654321.HR»)  

73 Begrenset til kjøretøyer i klasse B av typen firehjuls motorsykkel (B1) 
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78 Begrenset til kjøretøyer med automatgir  

79 (…) Begrenset til kjøretøyer som oppfyller spesifikasjonene angitt i parentes i forbindelse med anvendelsen av artikkel 

13 i dette direktiv 

79.01 Begrenset til kjøretøyer med to hjul, med eller uten sidevogn 

79.02 Begrenset til kjøretøyer i klasse AM av typen trehjuls eller lett firehjuls motorsykkel 

79.03 Begrenset til trehjuls motorsykler 

79.04 Begrenset til trehjuls motorsykler som kan tilkoples en tilhenger med en største tillatte totalmasse på høyst 

750 kg 

79.05 Motorsykkel i klasse A1 med et effekt/vekt-forhold på over 0,1 kW/kg 

79.06 Kjøretøy i klasse BE der tilhengeren har en største tillatte totalmasse over 3 500 kg 

80 Begrenset til personer under 24 år med førerkort for kjøretøy i klasse A av typen trehjuls motorsykkel 

81 Begrenset til personer under 21 år med førerkort for kjøretøy i klasse A av typen tohjuls motorsykkel 

95 Fører som er innehaver av et kvalifikasjonsbevis, og som oppfyller kravene til faglig dyktighet i henhold til direktiv 

2003/59/EF inntil … (for eksempel «95(01.01.12)») 

96 Kjøretøyer i klasse B som kan tilkoples en tilhenger med en største tillatte totalmasse over 750 kg, der 

kjøretøykombinasjonens største tillatte totalmasse er over 500 kg, men ikke overstiger 4 250 kg 

97 Ikke godkjent til å føre et kjøretøy i klasse C1 som hører under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(**) 

— kode 100 og over: nasjonale koder som gjelder bare for kjøring på utstederstatens territorium. 

Når en kode gjelder for alle klasser som førerkortet er utstedt for, kan den trykkes i kolonne 9, 10 og 11. 

 ____________  

(*) Denne kraften viser førerens evne til å betjene systemet. 

(**) Rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 av 20. desember 1985 om bruk av fartsskriver innen veitransport (EFT L 370 av 

31.12.1985, s. 8)». 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1299/2014 

av 18. november 2014 

om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne for delsystemet «Infrastruktur» 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 

jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) er det fastsatt at Det europeiske 

jernbanebyrå (heretter kalt «Byrået») skal sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (heretter kalt 

«TSI-er») tilpasses den tekniske utvikling, markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, og skal framlegge 

forslag for Kommisjonen om endringer i TSI-ene som det anser nødvendige. 

2) Ved beslutning K(2010) 2576 av 29. april 2010 ga Kommisjonen Byrået mandat til å utvikle og gjennomgå TSI-ene 

med sikte på å utvide deres virkeområde til hele jernbanesystemet i Unionen. I henhold til dette mandatet er Byrået bedt 

om å utvide virkeområdet for TSI-en for delsystemet «Infrastruktur» til hele jernbanesystemet i Unionen. 

3) Den 21. desember 2012 utstedte Byrået en anbefaling om endringer av TSI-en for delsystemet «Infrastruktur» 

(ERA/REC/10-2012/INT). 

4) For å holde tritt med den tekniske utviklingen og oppmuntre til modernisering bør nyskapende løsninger fremmes, og det 

bør på visse vilkår tillates at slike løsninger gjennomføres. Når en nyskapende løsning foreslås, bør produsenten eller 

dennes representant oppgi hvordan løsningen avviker fra eller utfyller det relevante avsnittet i TSI-en, og den nyskapende 

løsningen bør vurderes av Kommisjonen. Dersom denne vurderingen er positiv, bør Byrået utarbeide de relevante 

funksjons- og grensesnittspesifikasjonene for den nyskapende løsningen og utarbeide de relevante vurderingsmetodene. 

5) TSI-en for infrastruktur som fastsettes ved denne forordning, omfatter ikke alle grunnleggende krav. I samsvar 

med artikkel 5 nr. 6 i direktiv 2008/57/EF bør tekniske forhold som ikke omfattes av TSI-en, identifiseres som 

åpne punkter som er underlagt nasjonale regler i hver medlemsstat. 

6) I samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal medlemsstatene underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om de framgangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering som skal brukes i særtilfellene, og om 

de organene som er ansvarlige for å gjennomføre disse framgangsmåtene. Den samme forpliktelsen bør gjelde for åpne 

punkter.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 12.12.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 45. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (EUT L 164 av 

30.4.2004, s. 1). 
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7) Jernbanetrafikken reguleres på det nåværende tidspunkt av gjeldende nasjonale, bilaterale, multinasjonale eller 

internasjonale avtaler. Det er viktig at disse avtalene ikke hindrer nåværende og framtidig utvikling mot samtrafikkevne. 

Medlemsstatene bør derfor underrette Kommisjonen om slike avtaler. 

8) I samsvar med artikkel 11 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF bør TSI-en for infrastruktur i et begrenset tidsrom tillate at 

samtrafikkomponenter innarbeides i delsystemer uten å være sertifisert, dersom visse vilkår er oppfylt. 

9) Kommisjonsvedtak 2008/217/EF(1) og kommisjonsbeslutning 2011/275/EU(2) bør derfor oppheves. 

10) For å hindre unødige tilleggskostnader og administrative byrder bør vedtak 2008/217/EF og beslutning 2011/275/EU 

etter opphevingen fortsatt gjelde for delsystemene og prosjektene nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i direktiv 

2008/57/EF. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) for delsystemet «Infrastruktur» i jernbanesystemet i hele Den europeiske 

union, som er oppført i vedlegget, vedtas. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. TSI-en får anvendelse på all ny, oppgradert eller fornyet infrastruktur i Den europeiske unions jernbanesystem, som 

definert i nr. 2.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

2. Uten at artikkel 7 og 8 og punkt 7.2. i vedlegget berøres, får TSI-en anvendelse på nye jernbanelinjer i Den europeiske 

union som tas i bruk fra 1. januar 2015. 

3. TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende infrastruktur i jernbanesystemet i Den europeiske union som 1. januar 2015 

allerede er tatt i bruk på hele eller deler av en medlemsstats jernbanenett, med mindre den fornyes eller oppgraderes i samsvar 

med artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF og nr. 7.3. i vedlegget. 

4. 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 jernbanenettet i Unionen, 

og omfatter ikke tilfellene nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2008/217/EF 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) Kommisjonsbeslutning 2011/275/EU 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). 
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5. TSI-en får anvendelse på jernbanenett med følgende nominelle sporvidder: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm 

og 1 668 mm. 

6. Meterspor omfattes ikke av denne TSI-ens tekniske virkeområde. 

7. Denne forordnings tekniske og geografiske virkeområde er angitt i punkt 1.1 og 1.2 i vedlegget. 

Artikkel 3 

Åpne punkter 

1. Når det gjelder de punktene som er klassifisert som «åpne punkter» i tillegg R til TSI-en, er de vilkårene som skal være 

oppfylt ved verifiseringen av samtrafikkevne i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende nasjonale 

reglene i den medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av det delsystemet som omfattes av denne forordning. 

2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal hver medlemsstat meddele de øvrige medlemsstatene og 

Kommisjonen følgende, med mindre disse opplysningene allerede er blitt sendt til dem i henhold til vedtak 2008/217/EF eller 

beslutning 2011/275/EU: 

a) de nasjonale reglene nevnt i nr. 1, 

b) de framgangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering som skal følges ved anvendelse av de nasjonale reglene nevnt i 

nr. 1, 

c) de 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 de åpne punktene. 

Artikkel 4 

Særtilfeller 

1. Når det gjelder særtilfellene nevnt i punkt 7.7 i vedlegget til denne forordning, er de vilkårene som skal være oppfylt ved 

verifiseringen av samtrafikkevne i henhold til artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende nasjonale reglene i den 

medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av det delsystemet som omfattes av denne forordning. 

2. Innen seks måneder etter at denne forordning er trådt i kraft, skal hver medlemsstat meddele de øvrige medlemsstatene og 

Kommisjonen følgende: 

a) de nasjonale reglene nevnt i nr. 1, 

b) de framgangsmåtene for samsvarsvurdering og verifisering som skal følges ved anvendelse av de nasjonale reglene nevnt i 

nr. 1, 

c) de organene som er utpekt i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF til å gjennomføre framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering og verifisering i særtilfellene nevnt i punkt 7.7 i vedlegget. 

Artikkel 5 

Underretning om bilaterale avtaler 

1. Medlemsstatene skal senest 1. juli 2015 underrette Kommisjonen om eventuelle nasjonale, bilaterale, multilaterale eller 

internasjonale avtaler som er inngått mellom medlemsstatene og jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere eller tredjestater, og 

som er nødvendige fordi den planlagte jernbanetransporten har en svært spesifikk eller lokal karakter eller fører til høy grad av 

lokal eller regional samtrafikkevne.  
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2. Denne forpliktelsen gjelder ikke avtaler som det allerede er gitt underretning om i henhold til vedtak 2008/217/EF. 

3. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen om alle framtidige avtaler eller endringer av eksisterende 

avtaler. 

Artikkel 6 

Langt framskredne prosjekter 

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver medlemsstat innen et år etter ikrafttredelsen av denne forordning 

oversende Kommisjonen en liste over de prosjektene som gjennomføres på dens territorium og er langt framskredne. 

Artikkel 7 

EF-verifiseringssertifikat 

1. I en overgangsperiode som utløper 31. mai 2021, kan det utstedes et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem som 

inneholder samtrafikkomponenter som ikke har en EF-samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet, 

forutsatt at kravene i punkt 6.5 i vedlegget er oppfylt. 

2. Produksjon, oppgradering eller fornyelse av delsystemet med bruk av ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter, herunder 

ibruktaking, skal være fullført i løpet av overgangsperioden fastsatt i nr. 1. 

3. I overgangsperioden fastsatt i nr. 1: 

a) skal årsakene til manglende sertifisering av samtrafikkomponenter korrekt identifiseres av det meldte organ før utstedelse 

av EF-sertifikatet i samsvar med artikkel 18 i direktiv 2008/57/EF, 

b) skal de nasjonale sikkerhetsmyndighetene, i samsvar med artikkel 16 nr. 2 bokstav c) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/49/EF(1), i den årsrapporten som er nevnt i artikkel 18 i samme direktiv, gi opplysninger om bruk 

av ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter i forbindelse med framgangsmåter for godkjenning.  

4. Fra 1. januar 2016 skal det for nyproduserte samtrafikkomponenter foreligge en EF-samsvarserklæring eller EF-erklæring 

om bruksegnethet. 

Artikkel 8 

Samsvarsvurdering 

1. De framgangsmåtene for samsvarsvurdering, vurdering av bruksegnethet og EF-verifisering som er angitt i avsnitt 6 i 

vedlegget, skal bygge på modulene fastsatt i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU(2). 

2. Sertifikatet for typeprøving eller designkontroll for samtrafikkomponenter er gyldig i fem år. I dette tidsrommet kan nye 

komponenter av samme type tas i bruk uten ny samsvarsvurdering. 

3. Sertifikater som nevnt i nr. 2 som er utstedt i samsvar med kravene i beslutning 2011/275/EU [TSI for infrastruktur, 

konvensjonelle tog] eller vedtak 2008/217/EC [TSI for infrastruktur, høyhastighetstog], forblir gyldige til den opprinnelig 

fastsatte utløpsdatoen, uten at det er behov for ny samsvarsvurdering. Ved fornyelse av et sertifikat skal konstruksjonen eller 

typen vurderes på nytt bare på grunnlag av nye eller endrede krav som angitt i vedlegget til denne forordning.  

  

(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). 

(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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Artikkel 9 

Gjennomføring 

1. I avsnitt 7 i vedlegget angis framgangsmåten som skal følges for å gjennomføre et delsystem for infrastruktur med full 

samtrafikkevne. 

Uten at det berører artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF, skal medlemsstatene utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan med en 

beskrivelse av de tiltakene de vil treffe for å overholde denne TSI-en, i samsvar med avsnitt 7 i vedlegget. Medlemsstatene skal 

innen 31. desember 2015 oversende sine nasjonale gjennomføringsplaner til de andre medlemsstatene og Kommisjonen. 

Medlemsstater som allerede har sendt sin gjennomføringsplan, behøver ikke sende den igjen. 

2. Når det kreves en ny tillatelse, og dersom TSI-en ikke er anvendt fullt ut, skal medlemsstatene i samsvar med artikkel 20 i 

direktiv 2008/57/EF meddele Kommisjonen følgende: 

a) Grunnen til at TSI-en ikke er anvendt fullt ut. 

b) De tekniske egenskapene som får anvendelse istedenfor TSI-en. 

c) De organene som har ansvaret for å iverksette framgangsmåten for verifisering nevnt i artikkel 18 i direktiv 

2008/57/EF. 

3. Medlemsstatene skal tre år etter 1. januar 2015 oversende Kommisjonen en rapport om gjennomføringen av artikkel 20 i 

direktiv 2008/57/EF. Denne rapporten skal drøftes i komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF, og TSI-en i 

vedlegget skal eventuelt tilpasses. 

Artikkel 10 

Nyskapende løsninger 

1. For å holde tritt med den tekniske utviklingen kan det være behov for nyskapende løsninger som ikke er i samsvar med 

spesifikasjonene i vedlegget, eller som vurderingsmetodene i vedlegget ikke kan anvendes på. 

2. Nyskapende løsninger kan omfatte delsystemet «Infrastruktur» og dets deler og samtrafikkomponenter. 

3. Dersom en nyskapende løsning foreslås, skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, oppgi 

hvordan den avviker fra eller utfyller de relevante bestemmelsene i denne TSI-en, og framlegge avvikene for Kommisjonen for 

analyse. Kommisjonen kan be om en uttalelse fra Byrået om den foreslåtte nyskapende løsningen. 

4. Kommisjonen skal avgi uttalelse om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom uttalelsen er positiv, skal de relevante 

funksjons- og grensensittspesifikasjonene og den vurderingsmetoden som må innføres i TSI-en for at det skal være tillatt å 

bruke den nyskapende løsningen, utarbeides og deretter innarbeides i TSI-en ved revisjonen omhandlet i artikkel 6 i direktiv 

2008/57/EF. Dersom uttalelsen er negativ, kan den foreslåtte nyskapende løsningen ikke brukes. 

5. I påvente av at TSI-en revideres, skal en positiv uttalelse fra Kommisjonen anses som tilstrekkelig dokumentasjon på at de 

grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF er oppfylt, og uttalelsen kan brukes ved vurderingen av delsystemet. 

Artikkel 11 

Oppheving 

Vedtak 2008/217/EF og beslutning 2011/275/EU oppheves med virkning fra 1. januar 2015. 

De får imidlertid fortsatt anvendelse på 

a) delsystemer som er godkjent i samsvar med disse rettsaktene, 

b) prosjekter som gjelder nye, fornyede eller oppgraderte delsystemer som på datoen for kunngjøring av denne forordning er 

langt framskredne eller omfattes av en avtale som er under gjennomføring. 
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Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. Før 1. januar 2015 kan det imidlertid gis tillatelse til ibruktaking i samsvar med TSI-en i 

vedlegget til denne forordning. 

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

Utferdighet i Brussel 18. november 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

Denne TSI-en gjelder delsystemet «Infrastruktur» og en del av delsystemet «Vedlikehold» i Unionens 

jernbanesystem i samsvar med artikkel 1 i direktiv 2008/57/EF. 

Delsystemet «Infrastruktur» er definert i nr. 2.1 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EØF. 

Denne TSI-ens tekniske virkeområde er nærmere definert i artikkel 2 nr. 1, 5 og 6 i denne forordning. 

1.2. Geografisk virkeområde 

Denne TSI-ens geografiske virkeområde er definert i artikkel 2 nr. 4 i denne forordning. 

1.3. Innholdet i denne TSI-en 

1) Denne TSI-en oppfyller kravene i artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF ved å 

a) angi det tilsiktede virkeområdet (avsnitt 2), 

b) fastsette grunnleggende krav til delsystemet «Infrastruktur» (avsnitt 3), 

c) fastsette de funksjonsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som delsystemet og dets grensesnitt mot 

andre delsystemer må oppfylle (avsnitt 4), 

d) angi hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som skal omfattes av europeiske spesifikasjoner, herunder 

europeiske standarder, og som er nødvendige for å oppnå samtrafikkevne i Unionens jernbanesystem 

(avsnitt 5), 

e) angi for hvert enkelt tilfelle som vurderes, på den ene side hvilke framgangsmåter som skal benyttes for å 

vurdere samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet, og på den annen side EF-verifiseringen av 

delsystemene (avsnitt 6), 

f) angi strategien for gjennomføring av denne TSI-en (avsnitt 7), 

g) angi, med henblikk på det berørte personalet, hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves, og hvilke vilkår for 

helse og sikkerhet på arbeidsplassen som må oppfylles for drift og vedlikehold av delsystemet og for 

gjennomføringen av TSI-en (avsnitt 4). 

I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF er bestemmelser som gjelder i særtilfeller, angitt i 

avsnitt 7. 

2) Kravene i denne TSI-en gjelder for alle sporviddesystemer innenfor TSI-ens virkeområde, med mindre det i et 

avsnitt vises til spesifikke sporviddesystemer eller spesifikke nominelle sporvidder. 

2. DEFINISJON AV OG VIRKEOMRÅDE FOR DELSYSTEMET 

2.1. Definisjon av delsystemet «Infrastruktur» 

Denne TSI-en omfatter: 

a) det strukturelle delsystemet «Infrastruktur», 

b) den delen av det funksjonelle delsystemet «Vedlikehold» som gjelder delsystemet «Infrastruktur» (dvs. 

vaskeanlegg for utvendig rengjøring av tog, vannpåfylling, drivstoffpåfylling, faste anlegg for toalettømming 

og stasjonær strømforsyning). 

Elementene i delsystemet «Infrastruktur» er beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

Virkeområdet for denne TSI-en omfatter dermed følgende aspekter ved delsystemet «Infrastruktur»: 

a) trasering, 

b) sporparametrer, 
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c) sporveksler og skinnekryss, 

d) sporets evne til å motstå påførte belastninger, 

e) konstruksjoners evne til å motstå trafikkbelastninger, 

f) grenseverdier for strakstiltak ved sporgeometrifeil, 

g) plattformer, 

h) helse, sikkerhet og miljø, 

i) driftsbestemmelser, 

j) faste anlegg for vedlikehold av tog. 

Ytterligere opplysninger er gitt i punkt 4.2.2 i denne TSI-en. 

2.2. Denne TSI-ens grensesnitt mot andre TSI-er 

I punkt 4.3 i denne TSI-en angis funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for grensesnittene mot 

følgende delsystemer, som definert i de relevante TSI-ene: 

a) delsystemet «Rullende materiell», 

b) delsystemet «Energi», 

c) delsystemet «Styring, kontroll og signal», 

d) delsystemet «Drift og trafikkstyring». 

Grensesnittene mot TSI-en for delsystemet «Bevegelseshemmede personer» er beskrevet i punkt 2.3 nedenfor. 

Grensesnittene mot TSI-en for delsystemet «Sikkerhet i jernbanetunneler» er beskrevet i punkt 2.4 nedenfor. 

2.3. Denne TSI-ens grensesnitt mot TSI-en for delsystemet «Bevegelseshemmede personer» 

Alle krav til delsystemet «Infrastruktur» med hensyn til bevegelseshemmede personers tilgang til jernbanesystemet 

er fastsatt i TSI-en for delsystemet «Bevegelseshemmede personer». 

2.4. Denne TSI-ens grensesnitt mot TSI-en for delsystemet «Sikkerhet i jernbanetunneler» 

Alle krav til delsystemet «Infrastruktur» med hensyn til sikkerhet i jernbanetunneler er fastsatt i TSI-en for 

delsystemet «Sikkerhet i jernbanetunneler». 

2.5. Relasjon til sikkerhetsstyringssystemet 

De nødvendige prosessene for å styre sikkerheten i samsvar med kravene innenfor denne TSI-ens virkeområde, 

herunder grensesnitt mot mennesker, mot organisasjoner eller mot andre tekniske systemer, skal utformes og 

gjennomføres i infrastrukturforvalterens sikkerhetsstyringssystem i samsvar med direktiv 2004/49/EF. 

3. GRUNNLEGGENDE KRAV 

I tabellen nedenfor vises de grunnleggende parametrene i denne TSI-en og hvordan de svarer til de grunnleggende 

kravene som er beskrevet og nummerert i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF. 

Tabell 1 

Grunnleggende parametrer i delsystemet «Infrastruktur» og de tilsvarende grunnleggende kravene 

TSI-punkt Navn på TSI-punkt Sikkerhet 

Pålitelighet 

Tilgjen-

gelighet 

Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompa-

tibilitet 

Tilgjen-

gelighet 

4.2.3.1 Frittromsprofil 1.1.1, 

2.1.1 

   1.5  

4.2.3.2 Sporavstand 1.1.1, 

2.1.1 

   1.5  
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TSI-punkt Navn på TSI-punkt Sikkerhet 

Pålitelighet 

Tilgjen-

gelighet 

Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompa-

tibilitet 

Tilgjen-

gelighet 

4.2.3.3 Største helling 1.1.1    1.5  

4.2.3.4 Minsteradius for horisontal 

kurve 

1.1.3    1.5  

4.2.3.5 Minsteradius for vertikal 

kurve 

1.1.3    1.5  

4.2.4.1 Nominell sporvidde     1.5  

4.2.4.2 Overhøyde 1.1.1, 

2.1.1 

   1.5 1.6.1 

4.2.4.3 Manglende overhøyde 1.1.1    1.5  

4.2.4.4 Sprang i manglende 

overhøyde 

2.1.1      

4.2.4.5 Ekvivalent konisitet 1.1.1, 

1.1.2 

   1.5  

4.2.4.6 Skinnehodeprofil for frie 

linjer 

1.1.1, 

1.1.2 

   1.5  

4.2.4.7 Skinnehelling 1.1.1, 

1.1.2 

   1.5  

4.2.5.1 Konstruksjonsgeometri for 

sporveksler og skinnekryss 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

   1.5  

4.2.5.2 Bruk av skinnekryss med 

bevegelig krysspiss 

1.1.2, 

1.1.3 

     

4.2.5.3 Maksimal føringsløs lengde 

i faste sidekryss i sporkryss/ 

doble kryssveksler 

1.1.1, 

1.1.2 

   1.5  

4.2.6.1 Sporets evne til å motstå 

vertikale belastninger 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

   1.5  

4.2.6.2 Sporets evne til å motstå 

langsgående krefter 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

   1.5  

4.2.6.3 Sporets evne til å motstå 

sidekrefter 

1.1.1, 

1.1.2, 

1.1.3 

   1.5  

4.2.7.1 Nye broers evne til å motstå 

trafikkbelastninger 

1.1.1, 

1.1.3 

   1.5  

4.2.7.2 Ekvivalent vertikal 

belastning for nye 

jordkonstruksjoner og 

virkninger av jordtrykk på 

nye konstruksjoner 

1.1.1, 

1.1.3 

   1.5  
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TSI-punkt Navn på TSI-punkt Sikkerhet 

Pålitelighet 

Tilgjen-

gelighet 

Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompa-

tibilitet 

Tilgjen-

gelighet 

4.2.7.3 Motstandsevne hos nye 

konstruksjoner over eller 

ved sporet 

1.1.1, 

1.1.3 

   1.5  

4.2.7.4 Eksisterende broers og 

jordkonstruksjoners evne til 

å motstå trafikkbelastninger 

1.1.1, 

1.1.3 

   1.5  

4.2.8.1 Grenseverdi for strakstiltak 

for sidefeil 

1.1.1, 

1.1.2 

1.2     

4.2.8.2 Grenseverdi for strakstiltak 

for høydefeil 

1.1.1, 

1.1.2 

1.2     

4.2.8.3 Grenseverdi for strakstiltak 

for sporskjevhet 

1.1.1, 

1.1.2 

1.2     

4.2.8.4 Grenseverdi for strakstiltak 

for sporvidde som enkeltfeil 

1.1.1, 

1.1.2 

1.2     

4.2.8.5 Grenseverdi for strakstiltak 

for overhøyde 

1.1.1, 

1.1.2 

1.2     

4.2.8.6 Grenseverdi for strakstiltak 

for sporveksler og 

skinnekryss 

1.1.1, 

1.1.2 

1.2   1.5  

4.2.9.1 Plattformenes nyttelengde 1.1.1, 

2.1.1 

   1.5  

4.2.9.2 Plattformhøyde 1.1.1, 

2.1.1 

   1.5 1.6.1 

4.2.9.3 Avstand mellom spormidte 

og plattformkant 

1.1.1, 

2.1.1 

   1.5 1.6.1 

4.2.9.4 Sporets utforming langs 

plattformer 

1.1.1, 

2.1.1 

   1.5 1.6.1 

4.2.10.1 Maksimale trykkvariasjoner 

i tunneler 

1.1.1, 

2.1.1 

   1.5  

4.2.10.2 Virkning av sidevind 1.1.1, 

2.1.1 

1.2   1.5  

4.2.10.3 Flygende ballast 1.1.1 1.2   1.5  
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TSI-punkt Navn på TSI-punkt Sikkerhet 

Pålitelighet 

Tilgjen-

gelighet 

Helse Miljøvern 

Teknisk 

kompa-

tibilitet 

Tilgjen-

gelighet 

4.2.11.1 Avstandsmerker 1.1.1 1.2     

4.2.11.2 Ekvivalent konisitet i drift 1.1.1, 

1.1.2 

   1.5  

4.2.12.2 Toalettømming 1.1.5 1.2 1.3.1  1.5  

4.2.12.3 Anlegg for utvendig 

rengjøring av tog 

 1.2   1.5  

4.2.12.4 Vannpåfylling 1.1.5 1.2 1.3.1  1.5  

4.2.12.5 Drivstoffpåfylling 1.1.5 1.2 1.3.1  1.5  

4.2.12.6 Stasjonær strømforsyning 1.1.5 1.2   1.5  

4.4 Driftsregler  1.2     

4.5 Vedlikeholdsregler  1.2     

4.6 Faglige kvalifikasjoner 1.1.5 1.2     

4.7 Helse og sikkerhet 1.1.5 1.2 1.3 1.4.1   

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMET «INFRASTRUKTUR» 

4.1. Innledning 

1) Unionens jernbanesystem, som omfattes av direktiv 2008/57/EF, og som delsystemene «Infrastruktur» og 

«Vedlikehold» er en del av, er et integrert system der sammenhengen må kontrolleres. Sammenhengen må 

særlig kontrolleres med hensyn til spesifikasjonene for delsystemet «Infrastruktur», dets grensesnitt mot de 

andre delsystemene i Unionens jernbanesystem som det er integrert i, og reglene for drift og vedlikehold. 

2) Grenseverdiene fastsatt i denne TSI-en er ikke ment å pålegges som normale dimensjonerende verdier. De 

dimensjonerende verdiene må imidlertid ligge innenfor grensene fastsatt i denne TSI-en. 

3) De funksjonelle og tekniske spesifikasjonene for delsystemet og dets grensesnitt, som beskrevet i punkt 4.2 og 

4.3, inneholder ikke noe krav om at det skal brukes bestemte teknologier eller tekniske løsninger, unntatt når 

dette er strengt nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i Unionens jernbanesystem. 

4) Nyskapende løsninger for samtrafikkevne som ikke oppfyller kravene i denne TSI-en, og/eller som ikke kan 

vurderes som fastsatt i denne TSI-en, krever nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. For å gi rom 

for teknologisk nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utarbeides ved hjelp av 

prosessen for nyskapende løsninger beskrevet i artikkel 10.  
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5) Når det vises til EN-standarder, får eventuelle avvik kalt «nasjonale avvik» i EN-standarden ikke anvendelse, 

med mindre annet er angitt i denne TSI-en. 

6) Når linjehastigheter er angitt i [km/t] som kategori eller ytelsesparameter i denne TSI-en, er det tillatt å 

omregne hastigheten til [mph] for jernbanenettene i Irland og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-

Irland, som angitt i tillegg G. 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet 

4.2.1. TSI-linjekategorier 

1) I henhold til vedlegg I til direktiv 2008/57/EF kan Unionens jernbanesystem deles inn i ulike kategorier når det 

gjelder det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (punkt 1.1), det transeuropeiske jernbanesystem 

for høyhastighetstog (punkt 2.1) og utvidelse av virkeområdet (punkt 4.1). For å sikre samtrafikkevne på en 

kostnadseffektiv måte blir det i denne TSI-en fastsatt ytelsesnivåer for «TSI-linjekategorier». 

2) Disse TSI-linjekategoriene skal brukes til klassifisering av eksisterende linjer for å definere et målsystem, slik 

at de relevante ytelsesparametrene oppfylles. 

3) TSI-linjekategorien skal være en kombinasjon av trafikkoder. For linjer med bare én type trafikk (f.eks. 

linjer med bare godstrafikk) kan det brukes én kode for å beskrive kravene; ved blandet  trafikk beskrives 

kategorien med én eller flere koder for passasjer- og godstrafikk. De kombinerte trafikkodene beskriver 

rammen for den ønskede trafikkblandingen. 

4) Ved inndelingen i TSI-linjekategorier klassifiseres linjer generisk etter trafikktype (trafikkode), kjennetegnet 

ved følgende ytelsesparametrer: 

— profil, 

— aksellast, 

— linjehastighet, 

— toglengde, 

— plattformens nyttelengde. 

Verdiene i kolonnene for profil og aksellast skal betraktes som minstekrav, ettersom de direkte styrer hvilke 

tog som kan kjøres på linjen. Kolonnene for linjehastighet, plattformens nyttelengde og toglengde viser de 

verdiintervallene som vanligvis brukes for forskjellige trafikktyper, og innebærer ingen direkte begrensning av 

hvilken trafikk som kan kjøres på linjen. 

5) Ytelsesparametrene i tabell 2 og 3 er ikke ment å brukes for direkte å sikre kompatibilitet mellom det rullende 

materiellet og infrastrukturen. 

6) Informasjon som definerer forholdet mellom maksimal aksellast og maksimal hastighet etter kjøretøytype, 

finnes i tillegg E og F. 

7) Ytelsesnivåene for forskjellige trafikktyper er angitt i tabell 2 og 3 nedenfor. 

Tabell 2 

Ytelsesparametrer for passasjertrafikk 

Trafikkode Profil Aksellast [t] Linjehastighet [km/t] 
Plattformens 

nyttelengde [m] 

P1 GC 17(*) 250-350 400 

P2 GB 20(*) 200-250 200-400 

P3 DE3 22,5(**) 120-200 200-400 
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Trafikkode Profil Aksellast [t] Linjehastighet [km/t] 
Plattformens 

nyttelengde [m] 

P4 GB 22,5(**) 120-200 200-400 

P5 GA 20(**) 80-120 50-200 

P6 G1 12(**) ikke relevant ikke relevant 

P1520 S 22,5(**) 80-160 35-400 

P1600 IRL1 22,5(**) 80-160 75-240 

(*) Aksellasten er basert på prosjektert masse i driftsklar stand for trekkraftkjøretøyer (og for P2-lokomotiver) og på vekt 

under drift med normal nyttelast for kjøretøyer som kan transportere en nyttelast av passasjerer eller bagasje som 

definert i punkt 2.1 i EN 15663:2009+AC:2010. De tilsvarende verdiene for aksellast ** for kjøretøyer som kan 

transportere en nyttelast av passasjerer eller bagasje, er 21,5 t for P1 og 22,5 t for P2, som definert i tillegg K til denne 

TSI-en. 

(**) Aksellasten er basert på prosjektert masse i driftsklar stand ffor trekkraftkjøretøyer og lokomotiver som definert i punkt 

2.1 i EN 15663:2009+AC:2010 og på prosjektert masse ved ekstraordinær nyttelast som definert i tillegg K til denne 

TSI-en. 

Tabell 3 

Ytelsesparametrer for godstrafikk 

Trafikkode Profil Aksellast [t] Linjehastighet [km/t] Toglengde [m] 

F1 GC 22,5(*) 100–120 740–1 050 

F2 GB 22,5(*) 100–120 600–1 050 

F3 GA 20(*) 60–100 500–1 050 

F4 G1 18(*) ikke relevant ikke relevant 

F1520 S 25(*) 50–120 1 050 

F1600 IRL1 22,5(*) 50–100 150–450 

(*) Aksellasten er basert på prosjektert masse i driftsklar stand for trekkraftkjøretøyer og lokomotiver som definert i punkt 

2.1 i EN 15663:2009+AC:2010 og på prosjektert masse ved ekstraordinær nyttelast for andre kjøretøyer som definert i 

tillegg K til denne TSI-en. 

8) For konstruksjoner er aksellast i seg selv ikke tilstrekkelig til å definere infrastrukturkravene. Kravene til nye 

konstruksjoner er angitt i punkt 4.2.7.1.1, og kravene til eksisterende konstruksjoner er angitt i punkt 4.2.7.4. 

9) Knutepunkter for persontrafikk, knutepunkter for godstrafikk og forbindelseslinjer inngår eventuelt i 

ovennevnte trafikkoder. 

10) I artikkel 5 nr. 7 i direktiv 2008/57/EF heter det: 

«TSI-ene skal ikke være til hinder for medlemsstatenes beslutninger om bruk av infrastrukturer til trafikk med 

kjøretøyer som ikke omfattes av TSI-ene.» 

Det er derfor tillatt å utforme nye og oppgraderte linjer på en slik måte at de også passer til større profiler, 

høyere aksellaster, høyere hastigheter, større nyttelengde for plattform og lengre tog enn dem som er 

spesifisert. 
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11) Med forbehold for punkt 7.6 og punkt 4.2.7.1.2 nr. 3 skal det når en ny linje kategoriseres som P1, sikres at tog 

i klasse I i samsvar med TSI-en for rullende materiell for høyhastighetstog (kommisjonsvedtak 

2008/232/EF(1)) som kan oppnå en hastighet på over 250 km/t, kan kjøres opp til sin maksimale hastighet på 

denne linjen. 

12) Det er tillatt å utforme spesielle steder på linjen for lavere linjehastigheter og/eller kortere nyttelengder for 

plattformer og toglengder enn dem som er angitt i tabell 2 og 3, dersom det er behørig begrunnet ut fra 

geografiske, bymessige eller miljømessige begrensninger. 

4.2.2. Grunnleggende parametrer som kjennetegner delsystemet «Infrastruktur» 

4.2.2.1. Li s t e  over  g runnleggende  parametrer  

Delsystemet «Infrastruktur» kjennetegnes ved følgende grunnleggende parametrer, gruppert etter aspektene angitt i 

punkt 2.1: 

A. Trasering: 

a) Frittromsprofil (4.2.3.1) 

b) Sporavstand (4.2.3.2) 

c) Største helling (4.2.4.3) 

d) Minsteradius for horisontal kurve (4.2.3.4) 

e) Minsteradius for vertikal kurve (4.2.3.5) 

B. Sporparametrer: 

a) Nominell sporvidde (4.2.4.1) 

b) Overhøyde (4.2.5.2) 

c) Manglende overhøyde (4.2.4.3) 

d) Sprang i manglende overhøyde (4.2.4.4) 

e) Ekvivalent konisitet (4.2.5.5) 

f) Skinnehodeprofil for frie linjer (4.2.5.6) 

g) Skinnehelling (4.2.5.7) 

C. Sporveksler og skinnekryss 

a) Konstruksjonsgeometri for sporveksler og skinnekryss (4.2.5.1) 

b) Bruk av skinnekryss med bevegelig krysspiss (4.2.5.2) 

c) Maksimal føringsløs lengde i faste sidekryss i sporkryss/doble kryssveksler (4.2.6.3) 

D. Sporets evne til å motstå påførte belastninger 

a) Sporets evne til å motstå vertikale belastninger (4.2.6.1) 

b) Sporets evne til å motstå langsgående krefter (4.2.6.2) 

c) Sporets evne til å motstå sidekrefter (4.2.7.3)  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2008/232/EF av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «rullende 

materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (EUT L 84 av 26.3.2008, s. 132). 
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E. Konstruksjoners evne til å motstå trafikkbelastninger 

a) Nye broers evne til å motstå trafikkbelastninger (4.2.7.1) 

b) Ekvivalent vertikal belastning for nye jordkonstruksjoner og virkninger av jordtrykk på nye konstruksjoner 

(4.2.7.2) 

c) Motstandsevne hos nye konstruksjoner over eller ved sporet (4.2.7.3) 

d) Eksisterende broers og jordkonstruksjoners evne til å motstå trafikkbelastninger (4.2.7.4) 

F. Grenseverdier for strakstiltak ved sporgeometrifeil 

a) Grenseverdi for strakstiltak for sidefeil (4.2.8.1) 

b) Grenseverdi for strakstiltak for høydefeil (4.2.8.2) 

c) Grenseverdi for strakstiltak for sporskjevhet (4.2.8.3) 

d) Grenseverdi for strakstiltak for sporvidde som enkeltfeil (4.2.8.4) 

e) Grenseverdi for strakstiltak for overhøyde (4.2.8.5) 

f) Grenseverdi for strakstiltak for sporveksler og skinnekryss (4.2.8.6) 

G. Plattformer 

a) Plattformers nyttelengde (4.2.9.1) 

b) Plattformhøyde (4.2.9.2) 

c) Avstand mellom spormidte og plattformkant (4.2.9.3) 

d) Sporets utforming langs plattformer (4.2.9.4) 

H. Helse, sikkerhet og miljø 

a) Maksimale trykkvariasjoner i tunneler (4.2.10.1) 

b) Virkninger av sidevind (4.2.10.2) 

c) Flygende ballast (4.2.10.3) 

I. Driftsbestemmelser 

a) Avstandsmerker (4.2.11.1) 

b) Ekvivalent konisitet i drift (4.2.11.2) 

J. Faste anlegg for vedlikehold av tog 

a) Generelt (4.2.12.1) 

b) Toalettømming (4.2.12.2) 

c) Anlegg for utvendig rengjøring av tog (4.2.12.3) 

d) Vannpåfylling (4.2.12.4) 

e) Drivstoffpåfylling (4.2.12.5) 

f) Stasjonær strømforsyning (4.2.12.6)  
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K. Vedlikeholdsregler 

a) Vedlikeholdsdokumentasjon (4.5.1) 

4.2.2.2. Krav t i l  grunnleggende p aramet re r  

1) Disse kravene beskrives i de følgende numre, sammen med eventuelle særlige forhold som kan tillates i hvert 

enkelt tilfelle for de aktuelle grunnleggende parametrene og grensesnittene. 

2) De angitte verdiene for de grunnleggende parametrene er gyldige bare opp til en maksimal linjehastighet på 

350 km/t. 

3) For nettet i Irland og nettet i Nord-Irland i Det forente kongerike er de angitte verdiene for de grunnleggende 

parametrene gyldige bare opp til en maksimal linjehastighet på 165 km/t. 

4) Ved flerskinnespor skal kravene i denne TSI-en anvendes separat på hvert skinnepar som er beregnet trafikkert 

som eget spor. 

5) Krav til linjer som utgjør særtilfeller, er beskrevet i punkt 7.7. 

6) Et kort sporavsnitt med innretninger som muliggjør overgang mellom ulike nominelle sporvidder, er tillatt. 

7) Kravene er beskrevet med tanke på normale driftsforhold for delsystemet. Eventuelle konsekvenser av de 

utførte arbeidene som kan gjøre det nødvendig med midlertidige reduksjoner i delsystemets ytelse, behandles i 

punkt 4.4. 

8) Ytelsesnivåene for tog kan økes ved å innføre særskilte systemer, f.eks. krengesystemer. Særskilte vilkår er 

tillatt for kjøring av slike tog, forutsatt at de ikke fører til innskrenkninger for andre tog som ikke er utstyrt med 

slike systemer. 

4.2.3. Trasering 

4.2.3.1. Fr i t t ro mspro f i l  

1) Den øvre delen av frittromsprofilen skal fastsettes på grunnlag av de profilene som er valgt i samsvar med 

punkt 4.2.1. Disse profilene er definert i vedlegg C og i punkt D.4.8 i vedlegg D til EN 15273-3:2013. 

2) Den nedre delen av frittromsprofilen skal være GI2, som definert i vedlegg C til EN 15273-3:2013. Dersom 

sporene er utstyrt med skinnebremser, skal frittromsprofilen GI1, som definert i vedlegg C til EN 15273-

3:2013, anvendes for den nedre delen av profilen. 

3) Frittromsprofilen skal beregnes ved hjelp av den kinematiske metoden i samsvar med kravene i EN 15273-

3:2013 avsnitt 5, 7, 10, vedlegg C og vedlegg D punkt D.4.8. 

4) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder følgende i stedet for nr. 1–3: Alle trafikkoder valgt i samsvar 

med punkt 4.2.1 skal anvendes sammen med den enhetlige frittromsprofilen «S», som definert i tillegg H til 

denne TSI-en. 

5) For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder følgende i stedet for nr. 1–3: Alle trafikkoder valgt i samsvar 

med punkt 4.2.1 skal anvendes sammen med den enhetlige frittromsprofilen IRL1, som definert i tillegg O til 

denne TSI-en. 

4.2.3.2. Sporavst and  

1) Sporavstanden skal fastsettes på grunnlag av de profilene som er valgt i samsvar med punkt 4.2.1. 

2) Den nominelle horisontale sporavstanden skal spesifiseres for konstruksjonen og skal ikke være mindre enn 

verdiene fra tabell 4, der marginer for aerodynamiske virkninger inngår. 
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Tabell 4 

Minste nominelle horisontale sporavstand 

Høyeste tillatte hastighet [km/t] Minste nominelle horisontale sporavstand [m] 

160 < v ≤ 200 3,80 

200 < v ≤ 250 4,00 

250 < v ≤ 300 4,20 

v > 300 4,50 

3) Sporavstanden skal minst oppfylle kravene til minste sporavstand definert i samsvar med avsnitt 9 i EN 15273-

3:2013. 

4) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder følgende i stedet for nr. 1–3: Den nominelle horisontale 

sporavstanden skal spesifiseres for konstruksjonen og skal ikke være mindre enn verdiene fra tabell 5, der 

marginer for aerodynamiske virkninger inngår. 

Tabell 5 

Minste nominelle horisontale sporavstand for systemer med sporvidde 1 520 mm 

Høyeste tillatte hastighet [km/t] Minste nominelle horisontale sporavstand [m] 

v ≤ 160 4,10 

160 < v ≤ 200 4,30 

200 < v ≤ 250 4,50 

v > 250 4,70 

5) For systemer med sporvidde 1 668 mm gjelder følgende i stedet for nr. 2: Den nominelle horisontale 

sporavstanden skal spesifiseres for konstruksjonen og skal ikke være mindre enn verdiene fra tabell 6, der 

marginer for aerodynamiske virkninger inngår. 

Tabell 6 

Minste nominelle horisontale sporavstand for systemer med sporvidde 1 668 mm 

Høyeste tillatte hastighet [km/t] Minste nominelle horisontale sporavstand [m] 

160 < v ≤ 200 3,92 

200 < v < 250 4,00 

250 ≤ v ≤ 300 4,30 

300 < v ≤ 350 4,50 
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6) For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder følgende i stedet for nr. 1–3: Sporavstanden skal fastsettes på 

grunnlag av de profilene som er valgt i samsvar med punkt 4.2.1. Den nominelle horisontale sporavstanden 

skal spesifiseres for konstruksjonen og skal ikke være mindre enn 3,57 m for profilen IRL1, der marginer for 

aerodynamiske virkninger inngår. 

4.2.3.3. S tørs t e  hel l ing  

1) Hellingen på spor langs passasjerplattformer på nye linjer skal være høyst 2,5 mm/m der kjøretøyer 

regelmessig skal tilkoples eller frakoples. 

2) Hellingen på spor for hensetting av rullende materiell skal være høyst 2,5 mm/m, med mindre særlige tiltak 

treffes for å hindre det rullende materiellet i å rulle vekk. 

3) En helling på inntil 35 mm/m tillates i prosjekteringsfasen for hovedspor på nye P1-linjer beregnet på 

passasjertrafikk, forutsatt at følgende krav overholdes: 

a) Den glidende gjennomsnittsprofilens helling over 10 km er mindre enn eller lik 25 mm/m. 

b) Den lengste strekningen med sammenhengende helling på 35 mm/m er høyst 6 km. 

4.2.3.4. Minste rad iu s  for  hor i son ta l  kurve  

Minsteradien for en horisontal kurve skal velges med utgangspunkt i hastigheten som den aktuelle kurven er 

konstruert for. 

1) Minsteradien for horisontale kurver for nye linjer skal være minst 150 m. 

2) S-kurver (unntatt på skiftestasjoner der vogner skiftes enkeltvis) med radier på mellom 150 m og 300 m skal 

utformes for å hindre bufferlåsing. For rette sporstrekninger mellom kurvene gjelder tabell 43 og 44 i tillegg I. 

For mellomliggende sporstrekninger som ikke er rette, skal det foretas en detaljert beregning for å kontrollere 

størrelsen på forskjellene i kurveutslag. 

3) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder følgende i stedet for nr. 2: S-kurver med radier på mellom 

150 m og 250 m skal konstrueres med minst 15 m rett spor mellom kurvene. 

4.2.3.5. Minste rad iu s  for  ver t i kal  kurve  

1) Radien for vertikale kurver (unntatt for skifterygger på skiftestasjoner) skal være minst 500 m på en forhøyning 

eller 900 m i en fordypning. 

2) For skifterygger på skiftestasjoner skal radien for vertikale kurver være minst 250 m på en forhøyning eller 300 

m i en fordypning. 

3) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder følgende i stedet for nr. 1: Radien for vertikale kurver (unntatt 

på skiftestasjoner) skal være minst 5 000 m både på en forhøyning og i en fordypning. 

4) For systemer med sporvidde 1 520 mm og for skift€rygger på skiftestasjoner gjelder følgende i stedet for nr. 2: 

Radien for vertikale kurver skal være minst 350 m på en forhøyning og 250 m i en fordypning. 

4.2.4. Sporparametrer 

4.2.4.1. No min el l  sporv idde  

1)  Den standardiserte europeiske sporvidden er 1 435 mm. 

2)  For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 at den nominelle sporvidden er 1 520 mm. 
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3)  For systemer med sporvidde 1 668 mm gjelder i stedet for nr. 1 at den nominelle sporvidden er 1 668 mm. 

4)  For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder i stedet for nr. 1 at den nominelle sporvidden er 1 600 mm. 

4.2.4.2. Overhø yde  

1) Den prosjekterte overhøyden for linjer skal begrenses som angitt i tabell 7. 

Tabell 7 

Prosjektert overhøyde [mm] 

 Godstrafikk og blandet trafikk Passasjertrafikk 

Spor med ballast 160 180 

Spor uten ballast 170 180 

2) Den prosjekterte overhøyden for spor langs plattformer på stasjoner der tog skal stoppe under normal drift, skal 

ikke overstige 110 mm. 

3) På nye linjer med blandet trafikk eller godstrafikk skal overhøyden i kurver med en radius på mindre enn 305 

m og en overhøyderampe som er brattere enn 1 mm/m, begrenses til den verdien som framkommer ved 

følgende formel: 

D ≤ (R – 50)/1,5 

der D er overhøyden i mm og R er radien i m. 

4) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1–3 at den prosjekterte overhøyden ikke skal 

overstige 150 mm. 

5) For systemer med sporvidde 1 668 mm gjelder i stedet for nr. 1–3 at den prosjekterte overhøyden ikke skal 

overstige 180 mm. 

6) For systemer med sporvidde 1 668 mm gjelder følgende i stedet for nr. 2: Den prosjekterte overhøyden for spor 

langs plattformer på stasjoner der tog skal stoppe under normal drift, skal ikke overstige 125 mm. 

7) For systemer med sporvidde 1 668 mm gjelder følgende i stedet for nr. 3: På nye linjer med blandet trafikk 

eller godstrafikk skal overhøyden i kurver med en radius på mindre enn 250 m begrenses til den verdien som 

framkommer med følgende formel: 

D ≤ 0,9 * (R – 50) 

der D er overhøyden i mm, og R er radien i m. 

8) For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder i stedet for nr. 1 at den prosjekterte overhøyden ikke skal 

overstige 185 mm. 

4.2.4.3. Manglende  overhø yd e  

1) De høyeste verdiene for manglende overhøyde er angitt i tabell 8. 

Tabell 8 

Største manglende overhøyde [mm] 

Konstruksjonshastighet [km/t] v ≤ 160 160 < v ≤ 300 v > 300 

For drift av rullende materiell som overholder 

TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for 

passasjertrafikk 

153 100 

For drift av rullende materiell som overholder 

TSI-en for godsvogner 
130 — — 
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2) Det er tillatt for tog som er særlig konstruert for kjøring med større manglende overhøyde (f.eks. togsett med 

aksellaster som er mindre enn dem som er angitt i tabell 2, og tog utstyrt med spesialutstyr for kjøring i 

kurver), å kjøre med høyere verdier for manglende overhøyde, forutsatt at det kan påvises at dette kan 

gjennomføres på en sikker måte. 

3) For alle typer rullende materiell konstruert for sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 at manglende 

overhøyde ikke skal overstige 115 mm. Dette gjelder hastigheter opp til 200 km/t. 

4) For systemer med sporvidde 1 668 mm gjelder i stedet for nr. 1 de maksimumsverdiene for manglende 

overhøyde som er angitt i tabell 9. 

Tabell 9 

Største manglende overhøyde for systemer med sporvidde 1 668 mm [mm] 

Konstruksjonshastighet [km/t] v ≤ 160 160 < v ≤ 300 v > 300 

For drift av rullende materiell som overholder 

TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for 

passasjertrafikk 

175 115 

For drift av rullende materiell som overholder 

TSI-en for godsvogner 
150 — — 

4.2.4.4. Sprang  i  man glende o verhø yde  

1) Maksimumsverdiene for sprang i manglende overhøyde er: 

a) 130 mm for < v ≤ 60 km/t, 

b) 125 mm for 60 km/t < v ≤ 200 km/t, 

c) 85 mm for 200 km/t < v ≤ 230 km/t, 

d) 25 mm for v > 230 km/t. 

2) Dersom v ≤ 40 km/t og manglende overhøyde ≤ 75 mm både før og etter en brå endring av kurvaturen, kan 

verdien for sprang i manglende overhøyde økes til 150 mm. 

3) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 og 2 følgende maksimumsverdier for sprang i 

manglende overhøyde: 

a) 115 mm for < v ≤ 200 km/t, 

b) 85 mm for 200 km/t < v ≤ 230 km/t, 

c) 25 mm for v > 230 km/t. 

4) For systemer med sporvidde 1 668 mm gjelder i stedet for nr. 1 følgende høyeste dimensjonerende verdier for 

sprang i manglende overhøyde: 

a) 110 mm for < v ≤ 115 km/t, 

b) (399-v)/2,6 [mm] for 115 km/t < v ≤ 220 km/h, 

c) 70 mm for 220 km/t < v ≤ 230 km/t. 

Sprang i manglende overhøyde er ikke tillatt for hastigheter over 230 km/t.  
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4.2.4.5. Ekviva len t  koni s i t e t  

1) Grenseverdiene for ekvivalent konisitet angitt i tabell 10 skal beregnes for amplituden (y) av hjulsatsens 

sideforskyvning: 

— y = 3 mm dersom (TG – SR) ≥ 7 mm 

—  

 

dersom 5 mm ≤ (TG – SR) < 7 mm 

— y = 2 mm dersom (TG – SR) < 5 mm 

der TG er sporvidden og SR er avstanden mellom hjulsatsens flenskontaktflater. 

2) Det kreves ingen vurdering av ekvivalent konisitet for sporveksler og skinnekryss. 

3) De dimensjonerende verdiene for sporvidde, skinnehodeprofil og skinnehelling for frie linjer skal velges på en 

slik måte at grenseverdiene for ekvivalent konisitet angitt i tabell 10 ikke overskrides. 

Tabell 10 

Dimensjonerende grenseverdier for ekvivalent konisitet 

 Hjulprofil 

Hastighetsområde [km/t] S1002, GV1/40 

v ≤ 60 Vurdering ikke påkrevd 

60 < v ≤ 200 0,25 

200 < v ≤ 280 0,20 

v > 280 0,10 

4) Beregningen skal gjennomføres med følgende hjulsatser og med de angitte sporviddene (simulert i samsvar 

med EN 15302:2008+A1:2010): 

a) S 1002 som definert i vedlegg C til EN 13715:2006+A1:2010 med SR1. 

b) S 1002 som definert i vedlegg C til EN 13715:2006+A1:2010 med SR2. 

c) GV 1/40 som definert i vedlegg B til EN 13715:2006+A1:2010 med SR1. 

d) GV 1/40 som definert i vedlegg B til EN 13715:2006+A1:2010 med SR2. 

For SR1 og SR2 gjelder følgende verdier: 

a) For systemer med sporvidde 1 435 mm: SR1 = 1 420 mm og SR2 = 1 426 mm. 

b) For systemer med sporvidde 1 524 mm: SR1 = 1 505 mm og SR2 = 1 511 mm. 

c) For systemer med sporvidde 1 600 mm: SR1 = 1 585 mm og SR2 = 1 591 mm. 

d) For systemer med sporvidde 1 668 mm: SR1 = 1 653 mm og SR2 = 1 659 mm. 

5) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1–4 at det ikke kreves noen vurdering av 

ekvivalent konisitet. 
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4.2.4.6. Skinnehodep ro fi l  fo r  fr ie  l in jer  

1) Skinnehodeprofilen skal velges fra utvalget angitt i vedlegg A til EN 13674-1:2011 eller vedlegg A til 

EN13674-4:2006+A1:2009, eller være i samsvar med spesifikasjonene i punkt 2. 

2) Skinnehodeprofiler for frie linjer skal ha følgende konstruksjonsegenskaper: 

a) Siden på skinnehodet skal skråne med en vinkel mellom loddrett og 1/16 i forhold til skinnehodets 

vertikalakse. 

b) Den vertikale avstanden mellom toppen av denne sidehellingen og toppen av skinnen skal være minst 20 

mm. 

c) De skal ha en radius på minst 12 mm i profilhjørnet. 

d) Den horisontale avstanden mellom skinnekronen og berøringspunktet skal være mellom 31 og 37,5 mm. 

Figur 1 

Skinnehodeprofil 

 

1 skinnekrone 

2 berøringspunkt 

3 sidehelling 

4 skinnehodets vertikalakse 

5 profilhjørne 

3) Disse kravene gjelder ikke for ekspansjonsinnretninger. 

4.2.4.7. Skinneh el l in g  

4.2.4.7.1. Frie linjer 

1) Skinnen skal helle mot midten av sporet. 

2) Skinnehellingen for en gitt strekning skal velges i området 1/20 til 1/40. 

3) På avsnitt uten helling der det er høyst 100 m mellom sporveksler og skinnekryss, og der kjørehastigheten ikke 

overstiger 200 km/t, er det tillatt å legge skinner uten helling.  
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4.2.4.7.2. Krav til sporveksler og skinnekryss 

1) Skinnene skal konstrueres slik at de enten er vertikale eller har helling. 

2) Dersom skinnene har helling, skal hellingen velges i området 1/20 til 1/40. 

3) Hellingen kan være bestemt av formen på den aktive delen av skinnehodeprofilen. 

4) I sporveksler og skinnekryss der kjørehastigheten er mellom 200 og 250 km/t, er det tillatt å legge skinner uten 

helling, forutsatt at det dreier seg om avsnitt på høyst 50 m. 

5) Ved hastigheter på over 250 km/t skal skinnene ha helling. 

4.2.5. Sporveksler og skinnekryss 

4.2.5.1. Konst ru ks jonsgeo metr i  fo r  sporveks le r  og skinnekrys s  

I punkt 4.2.8.6 i denne TSI-en fastsettes grenseverdiene for strakstiltak for sporveksler og skinnekryss som er 

forenlige med de geometriske egenskapene for hjulsatser som definert i TSI-ene for rullende materiell. Det vil være 

infrastrukturforvalterens oppgave å fastsette dimensjonerende verdier som svarer til vedlikeholdsplanen. 

4.2.5.2. Bruk av sk innekryss  me d bevege l ig kryssp is s  

Ved hastigheter over 250 km/t skal sporveksler og skinnekryss være utstyrt med bevegelig krysspiss. 

4.2.5.3. Maksimal  fø r in gsløs  l en gd e i  fas te  s idekryss  i  sporkryss /doble  kryssveksl er  

Den dimensjonerende verdien for maksimal føringsløs lengde i faste skinnekryss skal være i samsvar med tillegg J 

til denne TSI-en. 

4.2.6. Sporets evne til å motstå påførte belastninger 

4.2.6.1. Sporets  evne t i l  å  mot s t å  ver t i kal e  bel as tn inger  

Sporkonstruksjonen, herunder sporveksler og skinnekryss, skal minst kunne motstå følgende krefter: 

a) aksellasten valgt i samsvar med punkt 4.2.1, 

b) maksimale vertikale hjulkrefter. De maksimale hjulkreftene under definerte prøvingsforhold er fastsatt i 

EN 14363:2005 punkt 5.3.2.3, 

c) vertikale kvasistatiske hjulkrefter. De maksimale kvasistatiske hjulkreftene under definerte prøvingsforhold er 

fastsatt i EN 14363:2005 punkt 5.3.2.3. 

4.2.6.2. Sporets  evne t i l  å  mot s t å  l angsgående kre f ter  

4.2.6.2.1. Dimensjonerende krefter 

Sporet, herunder sporveksler og skinnekryss, skal konstrueres for å kunne motstå langsgående krefter tilsvarende 

de kreftene som oppstår ved en oppbremsing på 2,5 m/s2, for de ytelsesparametrene som er valgt i samsvar med 

punkt 4.2.1. 

4.2.6.2.2. Kompatibilitet med bremseanlegg 

1) Sporet, herunder sporveksler og skinnekryss, skal konstrueres slik at det er forenlig med bruk av magnetiske 

bremseanlegg for nødbremsing. 

2) Kravene til konstruksjon av sporet, herunder sporveksler og skinnekryss, som er forenlige med bruk av 

virvelstrømsbremser, er et åpent punkt. 

3) For systemer med sporvidde 1 600 mm er det tillatt å ikke anvende punkt 1. 
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4.2.6.3. Sporets  evne t i l  å  mot s t å  s idekre f t er  

Sporkonstruksjonen, herunder sporveksler og skinnekryss, skal minst motstå følgende krefter: 

a) sidekrefter: De maksimale sidekreftene som en hjulsats påfører sporet under definerte prøvingsforhold, er 

fastsatt i EN 14363:2005 punkt 5.3.2.2, 

b) kvasistatiske styrekrefter: De maksimale kvasistatiske styrekreftene Yqst for definerte radier og under definerte 

prøvingsforhold er fastsatt i EN 14363:2005 punkt 5.3.2.3. 

4.2.7. Konstruksjoners evne til å motstå trafikkbelastninger 

De kravene i EN 1991-2:2003 og tillegg A2 til EN 1990:2002, utgitt som EN 1990:2002/A1:2005, som er angitt i 

dette avsnittet i TSI-en, skal anvendes i samsvar med de tilsvarende punktene i de nasjonale vedleggene til disse 

standardene, dersom slike finnes. 

4.2.7.1. Nye bro ers  evn e t i l  å  mo ts tå  t r a fikkb elas tn in ger  

4.2.7.1.1. Vertikale belastninger 

1) Konstruksjonene skal utformes slik at de støtter vertikale belastninger i samsvar med følgende lastmodeller, 

definert i EN 1991-2:2003/AC:2010: 

a) Lastmodell 71, som fastsatt i EN 1991-2:2003/AC:2010 punkt 6.3.2 nr. 2 P. 

b) Dessuten, for sammenhengende broer, lastmodell SW/0, som fastsatt i EN 1991-2:2003/AC:2010 punkt 

6.3.3 nr. 3 P. 

2) Lastmodellene skal multipliseres med faktoren alfa (α), som fastsatt i EN 1991-2:2003/AC:2010 punkt 6.3.2 

nr. 3 P og 6.3.3 nr. 5 P. 

3) Verdien av faktoren alfa (α) skal være lik eller større enn verdiene angitt i tabell 11. 

Tabell 11 

Faktoren alfa (α) for prosjektering av nye konstruksjoner 

Trafikktype Minsteverdi for faktoren alfa (α) 

P1, P2, P3, P4 1,0 

P5 0,91 

P6 0,83 

P1520 Åpent punkt 

P1600 1,1 

F1, F2, F3 1,0 

F4 0,91 

F1520 Åpent punkt 

F1600 1,1 

4.2.7.1.2. Toleranse for dynamiske virkninger av vertikale belastninger 

1) Lastvirkningene fra lastmodell 71 og SW/0 skal økes med den dynamiske faktoren phi (Φ), som fastsatt i EN 

1991-2:2003/AC:2010 punkt 6.4.3 nr. 1 P og 6.4.5.2 nr. 2. 
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2) For broer beregnet på hastigheter over 200 km/t, der det i samsvar med EN 1991-2:2003/AC:2010 punkt 6.4.4 

skal foretas en dynamisk analyse, skal konstruksjonen dessuten prosjekteres for HSLM, som fastsatt i 

EN 1991-2:2003/AC:2010 punkt 6.4.6.1.1 nr. 3–6. 

3) Det er tillatt å konstruere nye broer slik at de også vil tåle et enkelt persontog med høyere aksellaster enn det 

som omfattes av HSLM. Den dynamiske analysen skal foretas ved hjelp av den karakteristiske verdien for 

belastningen fra det enkelte toget, regnet som prosjektert masse ved normal nyttelast i samsvar med tillegg K, 

med en toleranse for passasjerer på ståplasser, i samsvar med note 1 i tillegg K. 

4.2.7.1.3. Sentrifugalkrefter 

Dersom sporet på en bro er kurvet over hele eller deler av broens lengde, skal det tas hensyn til sentrifugalkraften 

under prosjekteringen av konstruksjonene, som fastsatt i EN 1991-2:2003/AC:2010 punkt 6.5.1 nr. 2, 4 P og 7. 

4.2.7.1.4. Slingrekrefter 

Det skal tas hensyn til slingrekreftene under prosjekteringen av konstruksjonene, som fastsatt i EN 1991-

2:2003/AC:2010 punkt 6.5.2. 

4.2.7.1.5. Påvirkning fra akselerasjon og bremsing (langsgående belastninger) 

Det skal tas hensyn til akselerasjons- og bremsekreftene under prosjekteringen av konstruksjonene, som fastsatt i 

EN 1991-2:2003/AC:2010 punkt 6.5.3 nr. 2 P, 4, 5, 6 og 7. 

4.2.7.1.6. Prosjektert sporskjevhet som følge av jernbanetrafikk 

Maksimal prosjektert sporskjevhet som følge av jernbanetrafikk skal ikke overstige verdiene fastsatt i punkt 

A2.4.4.2.2 nr. 3 P i vedlegg A2 til EN 1990:2002, utgitt som EN 1990:2002/A1:2005. 

4.2.7.2. Ekviva len t  ver t i kal  b elas tn ing fr a  n ye jo rdkon st ru ks joner  o g v i rkn inger  av jo rd t rykk  

1) Jordkonstruksjoner skal utformes og virkingene av jordtrykk skal angis idet det tas hensyn til de vertikale 

belastningene som framkommer med lastmodell 71, som fastsatt i EN 1991-2:2003/AC:2010 punkt 6.3.2 nr. 2. 

2) Den ekvivalente vertikale belastningen skal multipliseres med faktoren alfa (α), som fastsatt i EN 1991-

2:2003/AC:2010 punkt 6.3.2 nr. 3 P. Verdien av α skal være lik eller større enn verdiene angitt i tabell 6.  

4.2.7.3. Mots tand sevne  hos  n ye ko nst ru ksjon er  o ver  e l le r  ved  sporet  

Det skal tas hensyn til aerodynamiske virkninger av passerende tog, som fastsatt i EN 1991-2:2003/AC:2010  

punkt 6.6. 

4.2.7.4. Eksis t erende bro er s  o g jo rdkonst ru ksjoner s  evn e t i l  å  mot s t å  t r a fikk b elas tn in ger  

1) Broer og jordkonstruksjoner skal bringes opp til et nærmere angitt nivå for samtrafikkevne i samsvar med TSI-

linjekategorien som definert i punkt 4.2.1. 

2) Minstekravene til konstruksjonenes bæreevne for hver trafikkode er angitt i tillegg E. Verdiene representerer 

det minstenivået som konstruksjonene må oppnå for at linjen skal kunne godkjennes som samtrafikklinje. 

3) Følgende tilfeller er relevante: 

a) Dersom en eksisterende konstruksjon erstattes med en ny, skal den nye konstruksjonen oppfylle kravene i 

punkt 4.2.7.1 eller 4.2.7.2. 

b) Dersom de eksisterende konstruksjonenes minste bæreevne, som uttrykt ved den offentliggjorte EN-

linjekategorien kombinert med den tillatte hastigheten, oppfyller kravene i tillegg E, oppfyller de eksisterende 

konstruksjonene de relevante kravene til samtrafikkevne.  
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c) Dersom en eksisterende konstruksjon ikke oppfyller kapasitetskravene i tillegg E og det utføres arbeider 

(f.eks. forsterkning) for at den skal oppfylle kravene i denne TSI-en (og konstruksjonen ikke skal erstattes 

med en ny), skal konstruksjonen bringes i samsvar med kravene i tillegg E. 

4) For nettet i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland kan EN-linjekategorien i nr. 2 og 3 ovenfor 

erstattes med RA-nummeret (utstedt i samsvar med den nasjonale tekniske regelen som er meldt for dette 

formål), og da erstattes henvisninger til tillegg E med henvisninger til tillegg F. 

4.2.8. Grenseverdier for strakstiltak ved sporgeometrifeil 

4.2.8.1. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  s id e fei l  

1) Grenseverdiene for strakstiltak for enkeltfeil i sideretningen er fastsatt i punkt 8.5 i EN 13848-5:2008+A1:2010. 

Enkeltfeil skal ikke overskride grensene for bølgelengdeområde D1, som er fastsatt i tabell 6 i EN-standarden. 

2) Grenseverdiene for strakstiltak for enkeltfeil i sideretningen ved hastigheter på over 300 km/t er et åpent punkt. 

4.2.8.2. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  hø ydefe i l  

1) Grenseverdiene for strakstiltak for enkeltfeil i høyderetningen er fastsatt i punkt 8.3 i EN 13848-

5:2008+A1:2010. Enkeltfeil skal ikke overskride grensene for bølgelengdeområde D1, som er fastsatt i tabell 5 

i EN-standarden. 

2) Grenseverdiene for strakstiltak for enkeltfeil i høyderetningen ved hastigheter på over 300 km/t er et åpent 

punkt. 

4.2.8.3. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  sporsk jevhe t  

1) Grenseverdien for strakstiltak for sporskjevhet som enkeltfeil angis som en null til topp-verdi. Sporskjevhet er 

definert i EN 13848-1:2003+A1:2008 punkt 4.6. 

2) Grensen for sporskjevhet er en funksjon av det anvendte målegrunnlaget i samsvar med EN 13848-

5:2008+A1:2010 punkt 8.6. 

3) Infrastrukturforvalteren skal i vedlikeholdsplanen angi den basislengden den vil bruke ved måling av sporet for 

å kontrollere at dette kravet overholdes. Målingen skal omfatte minst en basislengde på mellom 2 og 5 m. 

4) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 og 2 at sporskjevevheten for en basislengde på 

10 m ikke skal overstige 

a) 16 mm for linjer med passasjertrafikk med v > 120 km/t eller godstrafikk med v > 80 km/t 

b) 20 mm for linjer med passasjertrafikk med v ≤ 120 km/t eller godstrafikk med v ≤ 80 km/t 

5) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 3 at infrastrukturforvalteren i vedlikeholdsplanen 

skal angi den basislengden den vil bruke ved måling av sporet for å kontrollere at dette kravet overholdes. 

Målingen skal omfatte minst en basislengde på 10 m. 

6) For systemer med sporvidde 1 668 mm gjelder i stedet for nr. 2 at grensen for sporskjevhet er en funksjon av 

målegrunnlaget anvendt i samsvar med en av følgende formler avhengig av overhøyden: 

a) Grense for sporskjevhet = (20/l + 3) for u ≤ 0,67 × (r – 100) med en maksimumsverdi på 

7 mm/m for hastigheter v ≤ 200 km/t og 5 mm/m for hastigheter v > 200 km/t 

b) Grense for sporskjevhet = (20/l + 1,5) for 0,67 × (r – 100) < u < 0,9 × (r – 50) med en maksimumsverdi på 

6 mm/m for l ≤ 5 m og 3 mm/m for l > 13 m 

u = overhøyde (mm), l = basislengde for skjevhet (m), r = horisontal kurveradius (m) 
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4.2.8.4. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  sporvidde so m en ke l t fe i l  

1) Grenseverdien for strakstiltak for sporvidde som enkeltfeil er angitt i tabell 12. 

Tabell 12 

Grenseverdier for strakstiltak for sporvidde 

Hastighet [km/t] Dimensjoner [mm] 

 Minste sporvidde Største sporvidde 

v ≤ 120 1 426 1 470 

120 < v ≤ 160 1 427 1 470 

160 < v ≤ 230 1 428 1 463 

v > 230 1 430 1 463 

2) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 at grenseverdiene for strakstiltak for sporvidde 

som enkeltfeil er fastsatt i tabell 13. 

Tabell 13 

Grenseverdi for strakstiltak for sporvidde for systemer med sporvidde 1 520 mm 

Hastighet [km/t] Dimensjoner [mm] 

 Minste sporvidde Største sporvidde 

v ≤ 140 1 512 1 548 

v > 140 1 512 1 536 

3)  For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder i stedet for nr. 1 følgende grenseverdier for strakstiltak for 

sporvidde som enkeltfeil: 

a) minste sporvidde: 1 591 mm 

b) største sporvidde: 1 635 mm 

4.2.8.5. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  o verhø yd e  

1) Maksimal tillatt overhøyde i drift er 180 mm. 

2) Maksimal tillatt overhøyde i drift er 190 mm for linjer som er forbeholdt passasjertrafikk. 

3) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 og 2 at maksimal tillatt overhøyde i drift er 

150 mm. 

4) For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder i stedet for nr. 1 og 2 at maksimal tillatt overhøyde i drift er 

185 mm. 

5) For systemer med sporvidde 1 668 mm gjelder i stedet for nr. 1 og 2 at maksimal tillatt overhøyde i drift er 

200 mm. 
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4.2.8.6. Gren severd i er  fo r  s t rakst i l tak for  sporveksle r  og  skinnekryss  

Figur 2 

Avrunding av krysspiss i faste skinnekryss 

 

1 Teoretisk kryss 

2 Teoretisk referanselinje 

3 Faktisk krysspiss 

1) De tekniske egenskapene for sporveksler og skinnekryss skal være i samsvar med følgende driftsverdier: 

a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 380 mm 

Denne verdien kan økes dersom infrastrukturforvalteren påviser at sporvekselens aktiverings- og 

låsesystem kan motstå de tverrgående slagkreftene fra en hjulsats. 

b) Minimumsverdi for ledevidde i skinnekryss: 1 392 mm 

Denne verdien skal måles 14 mm under kjøreflaten og på den teoretiske referanselinjen, i en passende 

avstand bak den faktiske krysspissen, som angitt i figur 2. 

For kryss med avrundet krysspiss kan denne verdien reduseres. I så fall skal infrastrukturforvalteren påvise 

at avrundingen er tilstrekkelig til å sikre at hjulet ikke vil treffe den faktiske krysspissen. 

c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 356 mm 

d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 380 mm 

e) Minste sporrillebredde: 38 mm 

f) Minste sporrilledybde: 40 mm 

g) Maksimal høyde på ledeskinne: 70 mm 

2) Alle relevante krav til sporveksler og skinnekryss gjelder også for andre tekniske løsninger der det benyttes 

sporvekseltunger, f.eks. sideveksler i flerskinnespor. 

3) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 at de tekniske egenskapene for sporveksler og 

skinnekryss skal være i samsvar med følgende driftsverdier: 

a) Minimumsverdi for mellomrom på det smaleste stedet mellom åpen sporvekseltunge og stokkskinne er  

65 mm. 

b) Minimumsverdi for ledevidde i skinnekryss er 1 472 mm. 

c) Denne verdien skal måles 13 mm under kjøreflaten og på den teoretiske referanselinjen, i en passende 

avstand bak den faktiske krysspissen, som angitt i figur 2. For kryss med avrundet krysspiss kan denne 

verdien reduseres. I så fall skal infrastrukturforvalteren påvise at avrundingen er tilstrekkelig til å sikre at 

hjulet ikke vil treffe den faktiske krysspissen.  
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d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss er 1 435 mm. 

e) Minste sporrillebredde er 42 mm. 

f) Minste sporrilledybde er 40 mm. 

g) Maksimal høyde på ledeskinnen er 50 mm. 

4) For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder i stedet for nr. 1 at de tekniske egenskapene for sporveksler og 

skinnekryss skal være i samsvar med følgende driftsverdier: 

a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 546 mm 

Denne verdien kan økes dersom infrastrukturforvalteren påviser at sporvekselens aktiverings- og 

låsesystem kan motstå de tverrgående slagkreftene fra en hjulsats. 

b) Minimumsverdi for ledevidde i skinnekryss: 1 556 mm 

Denne verdien skal måles 14 mm under kjøreflaten og på den teoretiske referanselinjen, i en passende 

avstand bak den faktiske krysspissen, som angitt i figur 2. 

For kryss med avrundet krysspiss kan denne verdien reduseres. I så fall skal infrastrukturforvalteren påvise 

at avrundingen er tilstrekkelig til å sikre at hjulet ikke vil treffe den faktiske krysspissen. 

c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 520 mm 

d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 546 mm 

e) Minste sporrillebredde: 38 mm 

f) Minste sporrilledybde: 40 mm 

g) Ledeskinnens maksimale høyde over kjøreskinnens hode: 25 mm 

4.2.9. Plattformer 

1) Kravene i dette punktet får anvendelse bare på plattformer der tog skal stoppe under normal drift. 

2) Når det gjelder kravene i dette punktet, er det tillatt å konstruere plattformer ut fra de aktuelle driftskravene, 

forutsatt at det tas høyde for de framtidige driftskrav som med rimelighet kan forutses. Ved spesifisering av 

grensesnittene mot de togene som er ment å stoppe ved plattformen, skal det tas hensyn til både de aktuelle 

driftskravene og de driftskravene som med rimelighet kan forutses minst ti år etter at plattformen er tatt i bruk. 

4.2.9.1. P la t t fo rmenes  n yt t e len gd e  

Plattformens nyttelengde defineres i samsvar med punkt 4.2.1. 

4.2.9.2. Pla t t fo rmhø yd e  

1) Den nominelle plattformhøyden skal være 550 mm eller 760 mm over kjøreflaten for radier på 300 m eller 

mer. 

2) For mindre radier kan den nominelle plattformhøyden tilpasses avstanden mellom spormidte og plattformkant, 

for at avstanden mellom tog og plattform skal være minst mulig.  
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3) For plattformer der tog som faller utenfor virkeområdet for TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for 

passasjertrafikk, er ment å stoppe, kan det gjelde andre bestemmelser om nominell plattformhøyde. 

4) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 og 2 at nominell plattformhøyde skal være  

200 mm eller 550 mm over kjøreflaten. 

5) For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder i stedet for nr. 1 og 2 at nominell plattformhøyde skal være  

915 mm over kjøreflaten. 

4.2.9.3. Avst and  mel lo m spormid t e  og p la t t fo rmkant  

1) Avstanden mellom spormidten og plattformkanten parallelt med kjøreflaten (bq), som definert i avsnitt 13 i 

EN 15273-3:2013, fastsettes på grunnlag av anleggets grenseprofil (bqlim). Anleggets grenseprofil beregnes på 

grunnlag av profilen G1. 

2) Plattformen skal bygges nær profilen, med en toleranse på maksimalt 50 mm. Verdien av bq skal derfor 

tilsvare: 

bqlim ≤ bq ≤ bqlim + 50 mm. 

3) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 og 2 at avstanden mellom spormidte og 

plattformkant skal være 

a) 1 920 mm for plattformer med høyde 550 mm og 

b) 1 745 mm for plattformer med høyde 200 mm. 

4) For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder i stedet for nr. 1 og 2 at avstanden mellom spormidte og 

plattformkant skal være 1 560 mm. 

4.2.9.4. Sporets  u t forming  lan gs  p l a t t fo rmer  

1) Sporet langs plattformer på nye linjer skal fortrinnsvis være rett og skal ikke på noe sted ha en radius på mindre 

enn 300 m. 

2) Det er ikke fastsatt verdier for eksisterende spor langs nye, fornyede eller oppgraderte plattformer. 

4.2.10. Helse, sikkerhet og miljø 

4.2.10.1. Maksimale  t rykkvar i as joner  i  tunn ele r  

1) I enhver tunnel eller underjordisk konstruksjon som er beregnet på hastigheter på 200 km/t eller mer, skal 

den maksimale trykkvariasjonen som oppstår når et tog passerer ved maksimal tillatt hastighet, ikke 

overstige 10 kPa i den tiden det tar for toget å kjøre gjennom tunnelen. 

2) Kravet ovenfor må oppfylles langs utsiden av ethvert tog som er i samsvar med TSI-en for lokomotiver og 

rullende materiell for passasjertrafikk. 

4.2.10.2. Virkn in ger  av s idevind  

1) En linje oppfyller kravene til samtrafikkevne med hensyn til sidevind dersom det er sikkert for et referansetog 

å kjøre langs linjen under de mest kritiske driftsforhold. 

2) I reglene for å påvise samsvar skal det tas hensyn til referansetogenes karakteristiske vindkurver som fastsatt i 

TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk. 
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3) Dersom det på grunn av geografiske forhold eller andre særskilte egenskaper ved linjen ikke kan oppnås 

sikkerhet uten risikoreduserende tiltak, skal infrastrukturforvalteren treffe de nødvendige tiltak for å 

opprettholde sikkerheten, f.eks. ved 

— å redusere toghastighetene lokalt, eventuelt midlertidig i perioder med risiko for storm, 

— å installere utstyr for å beskytte det berørte sporavsnittet mot sidevind, eller 

— andre egnede tiltak. 

4) Det skal påvises at det er oppnådd sikkerhet etter at tiltakene er iverksatt. 

4.2.10.3. F lygende ba l las t  

1) Det aerodynamiske samspillet mellom det rullende materiellet og infrastrukturen kan føre til at ballaststeiner 

blir løftet opp fra sporunderlaget og slynget bort. 

2) De kravene til delsystemet «Infrastruktur» som har som formål å redusere risikoen for flygende ballast, gjelder 

bare for linjer med maksimal hastighet på 200 km/t eller mer. 

3) Kravene i punkt 2 ovenfor er et åpent punkt. 

4.2.11. Driftsbestemmelser 

4.2.11.1. Avstandsmerker 

Det skal være avstandsmerker langs sporet med nominelle mellomrom på høyst 1 000 m. 

4.2.11.2. Ekviva len t  koni s i t e t  i  d r i f t  

1) Dersom det rapporteres om ustabil gange, skal jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren lokalisere 

linjeavsnittet gjennom en felles undersøkelse i samsvar med nr. 2 og 3 nedenfor. 

Merk: Denne felles undersøkelsen er også spesifisert i punkt 4.2.3.4.3.2 i TSI-en for lokomotiver og 

rullende materiell for passasjertrafikk med hensyn til tiltak som gjelder rullende materiell.  

2) Infrastrukturforvalteren skal måle sporvidden og skinnehodeprofilene på det berørte stedet fra en avstand på omtrent 

10 m. Gjennomsnittlig ekvivalent konisitet over en strekning på 100 m skal beregnes ved simulering med hjulsats 

a–d nevnt i punkt 4.2.4.5 nr. 4 i denne TSI-en, for ved den felles undersøkelsen å kontrollere overholdelse av 

grenseverdiene for sporets ekvivalente konisitet som angitt i tabell 14. 

Tabell 14 

Grenseverdier for sporets ekvivalente konisitet i drift (med henblikk på den felles undersøkelsen) 

Hastighetsområde [km/t] 
Maksimumsverdi for gjennomsnittlig ekvivalent konisitet 

over 100 m 

v ≤ 60 Vurdering ikke påkrevd 

60 < v ≤ 120 0,40 

120 < v ≤ 160 0,35 

160 < v ≤ 230 0,30 

v > 230 0,25 
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3) Dersom gjennomsnittlig ekvivalent konisitet over en strekning på 100 m er i samsvar med grenseverdiene i 

tabell 14, skal jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren foreta en felles undersøkelse for å fastslå årsaken 

til ustabiliteten. 

4.2.12. Faste anlegg for vedlikehold av tog 

4.2.12.1. Gen erel t  

I dette punkt 4.2.12 fastsettes de infrastrukturelementene i delsystemet «Vedlikehold» som kreves for vedlikehold av 

tog. 

4.2.12.2. To ale t tø mmin g  

Faste anlegg for toalettømming skal være forenlige med egenskapene til det lukkede toalettanlegget spesifisert i 

TSI-en for rullende materiell. 

4.2.12.3. An legg for  u tvendig r engjør ing av tog  

1) Dersom et vaskeanlegg er installert, skal det kunne rengjøre utsiden av en- og toetasjes tog innenfor en høyde 

på mellom 

a) 500 og 3 500 mm for enetasjes tog, 

b) 500 og 4 300 mm for toetasjes tog. 

2) Vaskeanlegget skal være konstruert slik at tog kan kjøres gjennom det med en hastighet på mellom 2 km/t og  

5 km/t. 

4.2.12.4. Vannpåfyl l in g  

1) Faste anlegg for vannpåfylling skal være forenlige med egenskapene for vannanlegget spesifisert i TSI-en for 

rullende materiell. 

2) Faste anlegg for drikkevannspåfylling på samtrafikknettet skal forsynes med drikkevann som oppfyller kravene 

i rådsdirektiv 98/83/EF(1). 

4.2.12.5. Dr ivs to ffpåfyl l in g  

Utstyret for drivstoffpåfylling skal være forenlig med egenskapene for drivstoffsystemet spesifisert i TSI-en for 

rullende materiell. 

4.2.12.6. S tas jonær  s t rø mforsynin g  

Dersom slike anlegg finnes, skal stasjonær strømforsyning skje ved hjelp av ett eller flere av strømforsynings-

anleggene spesifisert i TSI-en for rullende materiell. 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

Grensesnittene mellom delsystemet «Infrastruktur» og de andre delsystemene med hensyn til teknisk kompatibilitet 

er beskrevet i punktene nedenfor. 

  

(1) Rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om drikkevannets kvalitet (EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32). 
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4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

Tabell 15 

Grensesnitt mot TSI-en for delsystemet «Rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for 

passasjertrafikk» 

Grensesnitt Henvisning i TSI-en for infrastruktur 
Henvisning i TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

Sporvidde 4.2.4.1 Nominell sporvidde 

4.2.5.1 Konstruksjonsgeometri for spor-

veksler og skinnekryss 

4.2.8.6 Grenseverdier for strakstiltak for 

sporveksler og skinnekryss 

4.2.3.5.2.1 Mekaniske og geometriske egen-

skaper for hjulsatser 

4.2.3.5.2.3 Hjulsatser for variabel sporvidde 

Profil 4.2.3.1. Frittromsprofil 

4.2.3.2 Sporavstand 

4.2.4.5 Minsteradius for vertikal kurve 

4.2.9.3 Avstand mellom spormidte og platt-

formkant 

4.2.3.1. Profiler 

Aksellast og 

akselavstand 

4.2.6.1 Sporets evne til å motstå vertikale 

belastninger 

4.2.6.3 Sporets evne til å motstå sidekrefter 

4.2.7.1 Nye broers evne til å motstå 

trafikkbelastninger 

4.2.7.2 Ekvivalent vertikal belastning for nye 

jordkonstruksjoner og virkninger av jordtrykk 

på nye konstruksjoner 

4.2.7.4 Eksisterende broers og jordkonstruk-

sjoners evne til å motstå trafikkbelastninger 

4.2.2.10 Lastforhold og veid masse 

4.2.3.2.1 Aksellastparameter 

Kjøreegenskaper 4.2.6.1 Sporets evne til å motstå vertikale 

belastninger 

4.2.6.3 Sporets evne til å motstå sidekrefter 

4.2.7.1.4 Slingrekrefter 

4.2.3.4.2.1 Grenseverdier for sikker kjøring 

4.2.3.4.2.2 Grenseverdier for sporbelastning 

Stabil gange 4.2.4.4 Ekvivalent konisitet 

4.2.4.6 Skinnehodeprofil for frie linjer 

4.2.11.2 Ekvivalent konisitet i drift 

4.2.3.4.3 Ekvivalent konisitet 

4.2.3.5.2.2 Mekaniske og geometriske 

egenskaper for hjul 

Påvirkninger i 

lengderetningen 

4.2.6.2 Sporets evne til å motstå langsgående 

krefter 

4.2.7.1.5 Påvirkning fra akselerasjon og 

bremsing (langsgående belastninger) 

4.2.4.5 Bremseevne 

Minsteradius for 

horisontal kurve 

4.2.3.4 Minsteradius for horisontal kurve 4.2.3.6 Minste kurveradius 

Vedlegg A, A.1 Buffere 

Dynamiske egen-

skaper under kjøring 

4.2.4.3 Manglende overhøyde 4.2.3.4.2. Dynamiske egenskaper under kjøring 

Maksimal 

retardasjon 

4.2.6.2 Sporets evne til å motstå langsgående 

krefter 

4.2.7.1.5 Påvirkning fra akselerasjon og 

bremsing 

4.2.4.5 Bremseevne 
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Grensesnitt Henvisning i TSI-en for infrastruktur 
Henvisning i TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

Aerodynamisk 

virkning 

4.2.3.2 Sporavstand 

4.2.7.3 Motstandsevne hos nye konstruk-

sjoner over eller ved sporet 

4.2.10.1 Maksimale trykkvariasjoner i 

tunneler 

4.2.10.3 Flygende ballast 

4.2.6.2.1 Luftstrømvirkninger på passasjerer på 

plattformen og på personer som arbeider langs 

sporet 

4.2.6.2.2 Trykkbølge fra togets forende 

4.2.6.2.3 Maksimale trykkvariasjoner i tunneler 

4.2.6.2.5 Aerodynamisk virkning på spor med 

ballast 

Sidevind 4.2.10.2 Virkninger av sidevind 4.2.6.2.4 Sidevind 

Anlegg for 

vedlikehold av tog 

4.2.12.2 Toalettømming 

4.2.12.3 Anlegg for utvendig rengjøring av 

tog 

4.2.12.4 Vannpåfylling 

4.2.12.5 Drivstoffpåfylling 

4.2.12.6 Stasjonær strømforsyning 

4.2.11.3 Toalettømmingsanlegg 

4.2.11.2.2 Utvendig rengjøring ved hjelp av et 

vaskeanlegg 

4.2.11.4 Utstyr for vannpåfylling 

4.2.11.5 Grensesnitt for vannpåfylling 

4.2.11.7 Utstyr for drivstoffpåfylling 

4.2.11.6 Særlige krav til hensetting av tog 

Tabell 16 

Grensesnitt mot TSI-en for delsystemet «Rullende materiell – godsvogner» 

Grensesnitt Henvisning i TSI-en for infrastruktur 
Henvisning i TSI-en «Godsvogner» for 

jernbanesystemet for konvensjonelle tog 

Sporvidde 4.2.4.1 Nominell sporvidde 

4.2.4.6 Skinnehodeprofil for frie linjer 

4.2.5.1 Konstruksjonsgeometri for spor-

veksler og skinnekryss 

4.2.8.6 Grenseverdier for strakstiltak for 

sporveksler og skinnekryss 

4.2.3.6.2 Egenskaper for hjulsatser 

4.3.3.6.2 Egenskaper for hjul 

Profil 4.2.3.1 Frittromsprofil 

4.2.3.2 Sporavstand 

4.2.4.5 Minsteradius for vertikal kurve 

4.2.9.3 Avstand mellom spormidte og 

plattformkant 

4.2.3.1 Lasteprofiler 

Aksellast og 

akselavstand 

4.2.6.1 Sporets evne til å motstå vertikale 

belastninger 

4.2.6.3 Sporets evne til å motstå sidekrefter 

4.2.7.1 Nye broers evne til å motstå trafikk-

belastninger 

4.2.7.2 Ekvivalent vertikal belastning for nye 

jordkonstruksjoner og virkninger av jord-

trykk på nye konstruksjoner 

4.2.7.4 Eksisterende broers og jordkon-

struksjoners evne til å motstå trafikk-

belastninger 

4.2.3.2 Kompatibilitet med linjenes last-

bærende evne 
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Grensesnitt Henvisning i TSI-en for infrastruktur 
Henvisning i TSI-en «Godsvogner» for 

jernbanesystemet for konvensjonelle tog 

Dynamiske egen-

skaper under 

kjøring 

4.2.8 Grenseverdier for strakstiltak ved spor-

geometrifeil 

4.2.3.5.2 Dynamiske egenskaper under 

kjøring 

Påvirkninger i 

lengderetningen 

4.2.6.2 Sporets evne til å motstå langsgående 

krefter 

4.2.7.1.5 Påvirkning fra akselerasjon og 

bremsing (langsgående belastninger) 

4.2.4.3.2 Bremseevne 

Minste kurveradius 4.2.3.4 Minsteradius for horisontal kurve 4.2.2.1. Mekanisk grensesnitt 

Vertikal kurve 4.2.4.5 Minsteradius for vertikal kurve 4.2.3.1 Lasteprofiler 

Sidevind 4.2.10.2 Virkninger av sidevind 4.2.6.3 Sidevind 

4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Energi» 

Tabell 17 

Grensesnitt mot delsystemet «Energi» 

Grensesnitt Henvisning i TSI-en for infrastruktur Henvisning i TSI-en for energi 

Profil 4.2.3.1 Frittromsprofil 4.2.10 Strømavtakerprofil 

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Tabell 18 

Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Grensesnitt Henvisning i TSI-en for infrastruktur Henvisning i TSI-en for styring, kontroll og signal 

Frittromsprofil for 

anlegg for styring, 

kontroll og signal 

Synlighet av 

styrings-, kontroll- 

og signalelementer 

langs sporet 

4.2.3.1 Frittromsprofil 4.2.5.2 Eurobalise-kommunikasjon (plass til 

montering) 

4.2.5.3 Eurobalise-kommunikasjon (plass til 

montering) 

4.2.10 Togdeteksjonssystemer (plass til 

montering) 

4.2.15 Synlighet av styrings-, kontroll- og 

signalelementer langs sporet 
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4.3.4. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Tabell 19 

Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Grensesnitt Henvisning i TSI-en for infrastruktur Henvisning i TSI-en for drift og trafikkstyring 

Stabil gange 4.2.11.2 Ekvivalent konisitet i drift 4.2.3.4.4. Driftskvalitet 

Bruk av virvelstrøms-

bremser 

4.2.6.2 Sporets evne til å motstå 

langsgående krefter 

4.2.2.6.2 Bremseevne 

Sidevind 4.2.10.2 Virkninger av sidevind 4.2.3.6.3 Beredskapsplaner 

Driftsregler 4.4 Driftsregler 4.1.2.2.2 Endringer av opplysninger i 

strekningsboken 

4.2.3.6 Driftsforstyrrelser 

Personalets 

kompetanse 

4.6 Faglige kvalifikasjoner 2.2.1 Personale og tog 

4.4. Driftsregler 

1) Driftsreglene utarbeides etter de framgangsmåtene som er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhets-

styringssystem. I disse reglene tas det hensyn til den dokumentasjonen vedrørende driften som inngår i den 

tekniske dokumentasjonen som kreves i henhold til artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF, og som er oppført i 

nr. 2.4 i vedlegg VI til samme direktiv. 

2) Ved visse forhåndsplanlagte arbeider kan det være nødvendig å avvike midlertidig fra spesifikasjonene for 

delsystemet «Infrastruktur» og dets samtrafikkomponenter som definert i avsnitt 4 og 5 i denne TSI-en. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

1) Vedlikeholdsreglene utarbeides etter de framgangsmåtene som er beskrevet i infrastrukturforvalterens 

sikkerhetsstyringssystem. 

2) Vedlikeholdsdokumentasjonen skal utarbeides før en linje tas i bruk, som en del av den tekniske dokumenta-

sjonen som følger med verifiseringserklæringen. 

3) Vedlikeholdsplanen skal utarbeides for delsystemet for å sikre at kravene i denne TSI-en oppfylles i hele 

delsystemets levetid. 

4.5.1. Vedlikeholdsdokumentasjon 

Vedlikeholdsdokumentasjonen skal minst inneholde 

a) et sett med grenseverdier for strakstiltak, 

b) de tiltakene som skal treffes (f.eks. hastighetsbegrensning, reparasjonstid) når de fastsatte verdiene ikke 

overholdes, 

med hensyn til sporgeometriens kvalitet og grenseverdier for enkeltfeil. 
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4.5.2. Vedlikeholdsplan 

Infrastrukturforvalteren skal ha en vedlikeholdsplan som inneholder elementene nevnt i punkt 4.5.1 og minst 

følgende punkter knyttet til hvert av disse elementene: 

a) et sett med grenseverdier for inngrep og varsling, 

b) en erklæring om metodene som benyttes, personalets faglige kvalifikasjoner og det personlige verneutstyret 

som skal brukes, 

c) de reglene som skal anvendes for å beskytte personer som arbeider på eller i nærheten av sporet, 

d) de midlene som brukes for å kontrollere at driftsverdiene overholdes. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

De faglige kvalifikasjonene som kreves for drift og vedlikehold av delsystemet «Infrastruktur», er ikke angitt i 

denne TSI-en, men er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhetsstyringssystem. 

4.7. Helse og sikkerhet 

1) De kravene til personalets helse og sikkerhet som gjelder for drift og vedlikehold av delsystemet 

«Infrastruktur», skal være i samsvar med relevant europeisk og nasjonal lovgivning. 

2) Dette spørsmålet omfattes også av prosedyrene som er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhetsstyrings-

system. 

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Grunnlag for utvelging av samtrafikkomponenter 

1) Kravene i punkt 5.3 er basert på en tradisjonell utforming av ballastoverbygning med vignolskinne 

(bredfotskinne) på sviller av betong eller tre og med festeinnretninger som hindrer utglidning i lengderetningen 

ved hjelp av en understøttelse på skinnefoten. 

2) Komponenter og underenheter som brukes til å bygge andre sporkonstruksjoner, anses ikke for å være 

samtrafikkomponenter. 

5.2. Liste over komponenter 

1) I denne tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne betegnes bare følgende elementer som «samtrafikkompo-

nenter», uansett om de er enkeltkomponenter eller underenheter til sporet: 

a) skinnen (5.3.1), 

b) skinnens festesystemer (5.3.2), 

c) svillene (5.3.3). 

2) I de følgende punktene beskrives de gjeldende spesifikasjonene for hver av disse komponentene. 

3) Skinner, festeinnretninger og sviller som brukes på korte sporavsnitt for særskilte formål, f.eks. i sporveksler 

og skinnekryss, på ekspansjonsinnretninger, overgangsplater og spesialkonstruksjoner, anses ikke for å være 

samtrafikkomponenter. 

5.3. Komponentenes yteevne og spesifikasjoner 

5.3.1. Skinnen 

Spesifikasjonene for samtrafikkomponenten «skinne» gjelder følgende parametrer: 

a) skinnehodeprofil, 

b) skinnestål.  
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5.3.1.1. Skinnehodep ro fi l  

Skinnehodeprofilen skal oppfylle kravene i punkt 4.2.4.6, «Skinnehodeprofil for frie linjer». 

5.3.1.2. Skinnest å l  

1) Skinnestålet er relevant for kravene i punkt 4.2.6, «Sporets evne til å motstå påførte belastninger». 

2) Skinnestålet skal oppfylle følgende krav: 

a) Skinnens hardhet skal være minst 200 HBW. 

b) Strekkfastheten skal være minst 680 MPa. 

c) Minimum antall sykluser med tretthetsprøving uten feil skal være 5 × 106. 

5.3.2. Skinnens festesystemer 

1) Skinnens festesystem er relevant for kravene i punkt 4.2.6.1, «Sporets evne til å motstå vertikale belastninger», 

punkt 4.2.6.2, «Sporets evne til å motstå langsgående krefter» og punkt 4.2.6.3, «Sporets evne til å motstå 

sidekrefter». 

2) Skinnens festesystemer skal under prøving i laboratorier oppfylle følgende krav: 

a) Den langsgående kraften som kreves for at skinnen skal begynne å vandre (dvs. bevege seg på en uelastisk 

måte) gjennom et enkelt skinnefeste, skal være minst 7 kN, og skal for hastigheter på over 250 km/t være 

minst 9 kN. 

b) Skinnefestet skal kunne motstå 3 000 000 sykluser med den typiske belastningen i en skarp kurve, slik at 

festeinnretningens yteevne med hensyn til klemstyrke og lengdeinnspenning ikke reduseres med mer enn 

20 % og den vertikale stivheten ikke reduseres med mer enn 25 %. Den typiske belastningen skal være 

tilpasset 

— den største aksellasten som skinnes festesystem er konstruert for å tåle, 

— den kombinasjonen av skinner, skinnehelling, skinneunderlag og type sviller som festesystemet kan bli 

brukt sammen med. 

5.3.3. Sviller 

1) Svillene skal utformes slik at de, når de brukes sammen med en spesifisert skinne og et spesifisert festesystem, 

har egenskaper som er i samsvar med kravene i punkt 4.2.4.1, «Nominell sporvidde», punkt 4.2.4.7, 

«Skinnehelling» og punkt 4.2.6, «Sporets evne til å motstå påførte belastninger». 

2) For systemer med nominell sporvidde 1 435 mm skal konstruksjonssporvidden for sviller være 1 437 mm. 

6. SAMSVARSVURDERING AV SAMTRAFIKKOMPONENTENE OG EF-VERIFISERING AV DELSYSTEMENE 

Modulene for framgangsmåtene for samsvarsvurdering, vurdering av bruksegnethet og EF-verifisering er fastsatt i 

artikkel 8 i denne forordning. 

6.1. Samtrafikkomponenter 

6.1.1. Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1) Framgangsmåten for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter, som definert i avsnitt 5 i denne TSI-en, skal 

gjennomføres ved bruk av de relevante modulene. 

2) Funksjonsdyktige samtrafikkomponenter egnet til gjenbruk gjennomgår ikke samsvarsvurdering. 
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6.1.2. Bruk av moduler 

1) Følgende moduler for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter anvendes: 

a) CA, «Intern produksjonskontroll» 

b) CB, «EF-typeprøving» 

c) CC, «Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll» 

d) CD, «Typesamsvar på grunnlag av kvalitetsstyringssystemet i produksjonsprosessen» 

e) CF, «Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering» 

f) CH, «Samsvar på grunnlag av et fullstendig kvalitetsstyringssystem» 

2) Modulene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter velges blant dem som vises i tabell 20. 

Tabell 20 

Moduler for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter 

Framgangsmåter Skinner Skinnenes festesystem Sviller 

Brakt i omsetning i EU før ikrafttredelse 

av relevante TSI-er 

CA eller CH CA eller CH 

Brakt i omsetning i EU etter ikrafttredelse 

av relevante TSI-er 

CB + CC eller 

CB + CD eller 

CB + CF eller 

CH 

3) Produkter som er brakt i omsetning før offentliggjøring av relevante TSI-er, anses som typegodkjent, og EF-

typeprøving (modul CB) er derfor ikke nødvendig, forutsatt at produsenten påviser at samtrafikkomponentene 

er prøvd og verifisert med positivt resultat i forbindelse med tidligere bruk under sammenlignbare forhold, og 

at de er i samsvar med kravene i denne TSI-en. I så fall er disse vurderingene fortsatt gyldige for den nye 

bruken. Dersom det ikke er mulig å påvise at løsningen er prøvd tidligere med positivt resultat, anvendes 

framgangsmåten for samtrafikkomponenter som er brakt i omsetning etter offentliggjøring av denne TSI-en. 

4) Samsvarsvurderingen av samtrafikkomponenter skal omfatte de fasene og egenskapene som er angitt i tabell 36 

i tillegg A til denne TSI-en. 

6.1.3. Nyskapende løsninger for samtrafikkomponenter 

Dersom det foreslås en nyskapende løsning for en samtrafikkomponent, får framgangsmåten i artikkel 10 

anvendelse. 

6.1.4. EF-samsvarserklæring for samtrafikkomponenter 

6.1.4.1. Samtra f ikko mponenter  so m er  o mfat te t  av andre  EU -di rekt iver  

1) I artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF er følgende fastsatt: «Dersom samtrafikkomponentene er omfattet av 

andre fellesskapsdirektiver som omfatter andre aspekter, skal det i EF-samsvarserklæringen eller EF-

erklæringen om bruksegnethet i slike tilfeller angis at samtrafikkomponentene også oppfyller kravene i disse 

andre direktivene.» 

2) I henhold til nr. 3 i vedlegg IV til direktiv 2008/57/EF skal EF-samsvarserklæringen ledsages av en erklæring 

om bruksvilkår. 
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6.1.4.2. EF-samsvarserklær in g for  sk inner  

Det kreves ingen erklæring om vilkår for bruk. 

6.1.4.3. EF-samsvarserklær in g for  sk innens  fes t esys temer  

EF-samsvarserklæringen skal ledsages av en erklæring som angir 

a) den kombinasjonen av skinner, skinnehelling, skinneunderlag og type sviller som festesystemet kan brukes 

sammen med, 

b) den største aksellasten som skinnes festesystem er konstruert for å tåle. 

6.1.4.4. EF-samsvarserklær in g for  sv i l l er  

EF-samsvarserklæringen skal ledsages av en erklæring som angir 

a) den kombinasjonen av skinner, skinnehelling og type festesystemer for skinnen som svillene kan brukes 

sammen med, 

b) nominell sporvidde og konstruksjonssporvidde, 

c) de kombinasjonene av aksellast og toghastighet som svillen er konstruert for å tåle. 

6.1.5. Særlige framgangsmåter for vurdering av samtrafikkomponenter 

6.1.5.1. Vurder ing av skinn er  

Vurderingen av skinnestålet skal gjøres i samsvar med følgende krav: 

a) Skinnens hardhet skal prøves for posisjon RS i samsvar med EN 13674-1:2011 punkt 9.1.8 ved måling av ett 

prøveeksemplar (kontrollprøve fra produksjonen). 

b) Strekkfastheten skal prøves i samsvar med EN 13674-1:2011 punkt 9.1.9 ved måling av ett prøveeksemplar 

(kontrollprøve fra produksjonen). 

c) Prøvingen skal utføres i samsvar med EN 13674-1:2011 nr. 8.1 og 8.4. 

6.1.5.2. Vurder ing a v svi l le r  

1) Fram til 31. mai 2021 tillates en konstruksjonssporvidde på under 1 437 mm for sviller. 

2) For sviller beregnet på flerverdig sporvidde og flere sporvidder er det tillatt å ikke vurdere konstruksjons-

sporvidde for den nominelle sporvidden 1 435 mm. 

6.2. Delsystemet «Infrastruktur» 

6.2.1. Generelle bestemmelser 

1) På søkerens anmodning skal det meldte organet gjennomføre EF-verifiseringen av delsystemet «Infrastruktur» 

i samsvar med artikkel 18 i direktiv 2008/57/EF og bestemmelsene i de relevante modulene. 

2) Dersom søkeren påviser at prøvinger eller vurderinger av delsystemet «Infrastruktur» eller deler av det er de 

samme som har gitt positivt resultat ved tidligere anvendelser av en konstruksjon, skal det meldte organet ta 

hensyn til resultatene av disse prøvingene og vurderingene i forbindelse med EF-verifiseringen. 

3) EF-verifisering av delsystemet «Infrastruktur» skal omfatte de fasene og egenskapene som er angitt i tabell 37 i 

tillegg B til denne TSI-en. 

4) Ytelsesparametrene angitt i punkt 4.2.1 i denne TSI-en omfattes ikke av EF-verifiseringen av delsystemet. 
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5) Særlige framgangsmåter for vurdering av bestemte grunnleggende parametrer i delsystemet «Infrastruktur» er 

oppført i punkt 6.2.4. 

6) Søkeren skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Infrastruktur» i samsvar med artikkel 18 i 

og vedlegg V til direktiv 2008/57/EF. 

6.2.2. Bruk av moduler 

I forbindelse med framgangsmåten for EF-verifisering av delsystemet «Infrastruktur» kan søkeren velge enten: 

a) modul SG: EF-verifisering på grunnlag av verifisering av enkelteksemplar, eller 

b) modul SH1: EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem og konstruksjonskontroll. 

6.2.2.1. Bruk av modul  SG  

Dersom EF-verifisering gjennomføres mest effektivt ved bruk av opplysninger som er samlet inn av 

infrastrukturforvalteren, oppdragsgiveren eller de berørte hovedleverandørene (f.eks. data innhentet ved bruk av 

ferdsskriver eller andre måleinnretninger), skal det meldte organet ta hensyn til disse opplysningene ved vurdering 

av samsvar. 

6.2.2.2. Bruk av modul  SH1  

Modul SH1 kan velges bare når den virksomheten som bidrar til det foreslåtte delsystemet som skal verifiseres 

(konstruksjon, framstilling, montering og installasjon), omfattes av et kvalitetsstyringssystem for konstruksjon, 

produksjon samt inspeksjon og prøving av det ferdige produktet, som er godkjent og kontrollert av et meldt organ. 

6.2.3. Nyskapende løsninger 

Dersom det foreslås en nyskapende løsning for delsystemet «Infrastruktur», får framgangsmåten i artikkel 10 

anvendelse. 

6.2.4. Særlige framgangsmåter for vurdering av delsystemet «Infrastruktur» 

6.2.4.1. Vurder ing av f r i t t ro msp ro f i l  

1) Vurdering av frittromsprofil som konstruksjonsgjennomgåelse skal gjøres med utgangspunkt i karakteristiske 

tverrsnitt ved hjelp av resultatene av beregninger som infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren har 

foretatt på grunnlag av EN 15273-3:2013 avsnitt 5, 7, 10, tillegg C og tillegg D punkt D.4.8. 

2) Karakteristiske tverrsnitt er: 

a) spor uten overhøyde, 

b) spor med maksimal overhøyde, 

c) spor med et byggverk over linjen, 

d) ethvert annet sted der avstanden til anleggets prosjekterte grenseprofil er mindre enn 100 mm eller avstanden 

til anleggets nominelle profil eller ensartede profil er mindre enn 50 mm. 

3) Etter montering før ibruktaking skal frittrommene kontrolleres på steder der avstanden til anleggets prosjekterte 

grenseprofil er mindre enn 100 mm eller avstanden til anleggets nominelle profil eller ensartede profil er mindre 

enn 50 mm. 

4) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 at vurdering av frittromsprofil som 

konstruksjonsgjennomgåelse skal gjøres med utgangspunkt i karakteristiske tverrsnitt ved hjelp av den ensartede 

frittromsprofilen «S», som definert i tillegg H til denne TSI-en. 

5) For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder i stedet for nr. 1 at vurdering av frittromsprofil som 

konstruksjonsgjennomgåelse skal gjøres med utgangspunkt i karakteristiske tverrsnitt ved hjelp av 

frittromsprofilen «IRL1», som definert i tillegg O til denne TSI-en.  
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6.2.4.2. Vurder ing av sporavs tand  

1) En konstruksjonsgjennomgåelse for vurdering av sporavstand skal foretas ved hjelp av resultatene av 

beregninger som infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren har utført på grunnlag av avsnitt 9 i EN 15273-

3:2013. Den nominelle sporavstanden skal kontrolleres ved traseringen, og avstanden skal angis parallelt med 

horisontalplanet. Minste sporavstand skal kontrolleres idet det tas hensyn til radius og relevant overhøyde. 

2) Etter montering før ibruktaking skal sporavstanden kontrolleres på kritiske steder der sporene ligger mindre 

enn 50 mm fra minste sporavstand som definert i samsvar med avsnitt 9 i EN 15273-3:2013. 

3) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 at en konstruksjonsgjennomgåelse for vurdering 

av sporavstand skal foretas ved hjelp av resultatene av beregninger foretatt av infrastrukturforvalteren eller 

oppdragsgiveren. Den nominelle sporavstanden skal kontrolleres ved traseringen, og avstanden skal angis parallelt 

med horisontalplanet. Minste sporavstand skal kontrolleres idet det tas hensyn til radius og relevant overhøyde. 

4) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 2 at sporavstanden etter montering før 

ibruktaking skal kontrolleres på kritiske steder der sporene ligger mindre enn 50 mm fra minste sporavstand. 

6.2.4.3. Vurder ing av no min el l  spo rvidd e  

1) Ved konstruksjonsgjennomgåelsen skal den nominelle sporvidden vurderes ved å kontrollere søkerens 

egenerklæring. 

2) Ved montering før ibruktaking skal den nominelle sporvidden vurderes ved å kontrollere sertifikatet for 

samtrafikkomponenten «Sville». Når det gjelder ikke-sertifiserte samtrafikkomponenter, skal den nominelle 

sporvidden vurderes ved å kontrollere søkerens egenerklæring. 

6.2.4.4. Vurder ing av sporet s  u t formin g  

1) Ved konstruksjonsgjennomgåelsen skal kurvatur, overhøyde, manglende overhøyde og sprang i manglende 

overhøyde vurderes med utgangspunkt i den lokale konstruksjonshastigheten. 

2) Vurdering av utformingen av sporveksler og skinnekryss er ikke påkrevd. 

6.2.4.5. Vurder ing  av man glende  overhø yd e for  tog  konst ru er t  fo r  å  kjøre  med s tør re  manglende  

overhø yd e  

Som fastsatt i punkt 4.2.4.3 nr. 2 er det tillatt for tog som er særlig konstruert for kjøring med større manglende 

overhøyde (f.eks. togsett med lavere aksellaster og tog utstyrt med spesialutstyr for kjøring i kurver), å kjøre med 

høyere verdier for manglende overhøyde, forutsatt at det kan påvises at dette kan gjennomføres på en sikker måte. 

Denne påvisningen ligger utenfor denne TSI-ens virkeområde, og det er derfor ikke et krav at den verifiseres av et 

meldt organ i forbindelse med verifisering av delsystemet «Infrastruktur». Påvisningen skal foretas av 

jernbaneforetaket, om nødvendig i samarbeid med infrastrukturforvalteren. 

6.2.4.6. Vurder ing av d imen sjonerende verd ie r  fo r  ekvival en t  konis i te t  

Vurdering av dimensjonerende verdier for ekvivalent konisitet skal foretas ved hjelp av resultatene av beregninger 

som infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren har utført på grunnlag av EN 15302:2008+A1:2010. 

6.2.4.7. Vurder ing av skinn ehodep rof i l  

1) Konstruksjonsprofilen for nye skinner skal kontrolleres mot punkt 4.2.4.6. 

2) Funksjonsdyktige skinner som gjenbrukes, skal ikke omfattes av kravene til skinnehodeprofil fastsatt i 

punkt 4.2.4.6. 

6.2.4.8. Vurder ing av sporveksl er  og skinn ekryss  

Vurdering av sporveksler og skinnekryss i forbindelse med punkt 4.2.5.1–4.2.5.3 skal foretas ved å kontrollere at 

det foreligger en egenerklæring fra infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren.  
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6.2.4.9. Vurder ing av n ye konst ruksjoner ,  jo rdkon st ru ks joner  og vi rkn in ger  av jo rd t ryk k  

1) Vurdering av nye konstruksjoner skal foretas ved å kontrollere de trafikkbelastningene og den grenseverdien for 

sporskjevhet som er brukt ved konstruksjonen, mot minstekravene i punkt 4.2.7.1 og 4.2.7.3. Det kreves ikke at 

det meldte organet gjennomgår konstruksjonen eller utfører beregninger. Ved kontroll av den verdien av faktoren 

alfa som er brukt ved konstruksjonen i samsvar med punkt 4.2.7.1, er det bare nødvendig å kontrollere at verdien 

er i samsvar med tabell 11. 

2) Vurdering av nye jordkonstruksjoner og virkninger av jordtrykk skal foretas ved å kontrollere at de vertikale 

lastene som er brukt ved konstruksjonen, er i samsvar med kravene i punkt 4.2.7.2. Ved kontroll av den verdien 

av faktoren alfa som er brukt ved konstruksjonen i samsvar med punkt 4.2.7.2, er det bare nødvendig å 

kontrollere at verdien er i samsvar med tabell 11. Det kreves ikke at det meldte organet gjennomgår 

konstruksjonen eller utfører beregninger. 

6.2.4.10. Vurder ing av eksi s te rend e konst ruksjoner  

1) Ved vurdering av eksisterende konstruksjoner mot kravene i punkt 4.2.7.4 nr. 3 bokstav b) og c) skal en av 

følgende metoder benyttes: 

a) kontroll av at verdiene for EN-linjekategorier, i kombinasjon med den tillatte hastigheten som er offentliggjort 

eller skal offentliggjøres, for de linjene der konstruksjonene befinner seg, er i samsvar med kravene i tillegg E 

til denne TSI-en, 

b) kontroll av at verdiene for EN-linjekategorier, i kombinasjon med den tillatte hastigheten som er spesifisert 

for konstruksjonene eller utformingen, er i samsvar med kravene i tillegg E til denne TSI-en, 

c) kontroll av trafikkbelastningene som er spesifisert for konstruksjonene eller utformingen, mot minstekravene i 

punkt 4.2.7.1.1 og 4.2.7.1.2. Ved vurdering av verdien av faktoren alfa i samsvar med punkt 4.2.7.1 er det 

bare nødvendig å kontrollere at verdien er i samsvar med tabell 11. 

2) Det er ikke påkrevd å gjennomgå konstruksjonen eller foreta beregninger. 

3) Ved vurdering av eksisterende konstruksjoner gjelder punkt 4.2.7.4 nr. 4 i relevante tilfeller. 

6.2.4.11. Vurder ing av avst and  mel lo m spormid t e  og p l a t t fo rmkant  

1) Vurdering av avstand mellom spormidte og plattformkant som konstruksjonsgjennomgåelse skal foretas ved 

hjelp av resultatene av beregninger som infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren har utført på grunnlag 

av avsnitt 13 i EN 15273-3:2013. 

2) Etter montering før ibruktaking skal frittrommene kontrolleres. Avstanden mellom spormidte og plattformkant 

kontrolleres ved plattformens ender samt for hver 30. meter på rette spor og hver 10. meter på krumme spor. 

3) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for nr. 1 at vurdering av avstanden mellom spormidte og 

plattformkant som konstruksjonsgjennomgåelse skal foretas med utgangspunkt i kravene i punkt 4.2.9.3. Nr. 2 

får tilsvarende anvendelse. 

4) For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder i stedet for nr. 1 at vurdering av avstanden mellom spormidte og 

plattformkant som konstruksjonsgjennomgåelse skal foretas med utgangspunkt i kravene i punkt 4.2.9.3 nr. 4. 

Nr. 2 får tilsvarende anvendelse. 

6.2.4.12. Vurder ing av maksimale  t rykkvar i as joner  i  tunneler  

1) Vurdering av maksimal trykkvariasjon i en tunnel (kriteriet om høyst 10 kPa) skal foretas ved hjelp av 

resultatene av numeriske simuleringer i samsvar med kapittel 4 og 6 i EN 14067-5:2006+A1:2010, som 

infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren utfører på grunnlag av alle forventede driftsvilkår med tog som 

er i samsvar med TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk, og som er beregnet på å 

kjøre med en hastighet på 200 km/t eller mer i den tunnelen som skal vurderes. 

2) Inngangsparametrene som skal benyttes, skal overholde referanseverdien for togenes karakteristiske 

referansetrykkbilde som fastsatt i TSI-en for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk.  
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3) De referansetverrsnittsarealene som skal tas i betraktning for samtrafikktogene (og som er konstante langs hele 

toget), er følgende, uavhengig av om det er et kjøretøy med eller uten trekkraft: 

a) 12 m2 for kjøretøyer som er konstruert for de kinematiske referanseprofilene GC og DE3, 

b) 11 m2 for kjøretøyer som er konstruert for de kinematiske referanseprofilene GA og GB, 

c) 10 m2 for kjøretøyer som er konstruert for den kinematiske referanseprofilen G1. 

Kjøretøyprofilen som skal tas i betraktning, skal fastsettes på grunnlag av profilene som er valgt i samsvar med 

punkt 4.2.1. 

4) Ved vurderingen kan det tas hensyn til eventuelle konstruksjonskjennetegn som reduserer trykkvariasjonen, og 

til tunnelens lengde. 

5) Det kan ses bort fra trykkvariasjoner som skyldes atmosfæriske eller geografiske forhold. 

6.2.4.13. Vurder ing av vi rkn in ger  av s idevind  

Denne påvisningen ligger utenfor denne TSI-ens virkeområde, og det er derfor ikke et krav at den verifiseres av et 

meldt organ. Påvisningen skal foretas av infrastrukturforvalteren, om nødvendig i samarbeid med 

jernbaneforetaket. 

6.2.4.14. Vurder ing av fas te  an l egg for  ved l ikehold  av to g  

Vurdering av faste anlegg for vedlikehold av tog er den berørte medlemsstatens ansvar. 

6.2.5. Tekniske løsninger som gir formodning om samsvar i prosjekteringsfasen 

Formodning om samsvar for tekniske løsninger i prosjekteringsfasen kan vurderes før og uavhengig av et bestemt 

prosjekt. 

6.2.5.1. Vurder ing av sporet s  mo ts tandsevn e for  fr i e  l in j er  

1) Påvisningen av at sporet er i samsvar med kravene i punkt 4.2.6, kan gjøres ved henvisning til en eksisterende 

sporkonstruksjon som oppfyller de driftsvilkårene som er bestemt for det berørte delsystemet. 

2) En sporkonstruksjon defineres ved de tekniske egenskapene angitt i tillegg C.1 til denne TSI-en og ved 

driftsvilkårene angitt i tillegg D.1 til denne TSI-en. 

3) En sporkonstruksjon regnes som eksisterende dersom begge følgende vilkår er oppfylt: 

a) Sporkonstruksjonen har vært i normal drift i minst ett år. 

b) Den samlede trafikkbelastningen på sporet har vært minst 20 millioner bruttotonn i perioden med normal 

drift. 

4) Driftsvilkårene for en eksisterende sporkonstruksjon er de vilkårene som har vært anvendt under normal drift. 

5) Vurderingen for å bekrefte en eksisterende sporkonstruksjon skal foretas ved å kontrollere at de tekniske 

egenskapene angitt i tillegg C.1 til denne TSI-en og vilkårene for bruk angitt i tillegg D.1 til denne TSI-en er 

spesifisert, og at det er henvist til den tidligere bruken av sporkonstruksjonen. 

6) Dersom en tidligere vurdert eksisterende sporkonstruksjon brukes i et prosjekt, skal det meldte organet bare 

kontrollere at vilkårene for bruk overholdes. 

7) For nye sporkonstruksjoner som er basert på eksisterende sporkonstruksjoner, kan det foretas en ny vurdering 

ved å undersøke forskjellene og vurdere deres innvirkning på sporets motstandsevne. Denne vurderingen kan 

støttes ved f.eks. datasimulering eller ved prøving i laboratorium eller på stedet. 

8) En sporkonstruksjon anses som ny dersom minst én av de tekniske egenskapene angitt i tillegg C til denne TSI-

en eller ett av vilkårene for bruk angitt i tillegg D til denne TSI-en er endret.  
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6.2.5.2. Vurder ing av sporveksl er  og skinn ekryss  

1) Bestemmelsene i punkt 6.2.5.1 får anvendelse på vurdering av sporets motstandsevne i sporveksler og 

skinnekryss. I tillegg C.2 fastsettes de tekniske egenskapene for sporveksel- og skinnekrysskonstruksjoner, og i 

tillegg D.2 fastsettes vilkårene for bruk av dem. 

2) Vurdering av konstruksjonsgeometri for sporveksler og skinnekryss skal foretas i samsvar med punkt 

6.2.4.8 i denne TSI-en. 

3) Vurdering av maksimal føringsløs lengde i faste sidekryss i sporkryss/doble kryssveksler skal foretas i samsvar 

med punkt 6.2.4.8 i denne TSI-en. 

6.3. EF-verifisering når hastighet benyttes som overgangskriterium 

1) I samsvar med punkt 7.5 kan en linje tas i bruk ved en lavere hastighet enn den planlagte maksimumshastigheten. 

I dette punktet fastsettes kravene til EF-verifisering i slike tilfeller. 

2) Noen av grenseverdiene fastsatt i avsnitt 4 avhenger av den planlagte hastigheten på linjen. Samsvar bør 

vurderes ved den planlagte maksimumshastigheten; det er imidlertid tillatt å vurdere hastighetsavhengige 

egenskaper ved den lavere hastigheten på tidspunktet for ibruktaking. 

3) Samsvar for de andre egenskapene for den planlagte hastigheten på linjen forblir gyldig. 

4)  Med henblikk på å erklære samtrafikkevnen ved denne planlagte hastigheten er det først nødvendig å vurdere 

samsvar for de egenskapene som midlertidig ikke overholdes, når de bringes opp på det nivået som kreves. 

6.4. Vurdering av vedlikeholdsdokumentasjon 

1) I samsvar med punkt 4.5 skal infrastrukturforvalteren for hver samtrafikklinje ha vedlikeholdsdokumentasjon 

for delsystemet «Infrastruktur». 

2) Det meldte organet skal bekrefte at vedlikeholdsdokumentasjonen foreligger, og at den inneholder elementene 

nevnt i punkt 4.5.1. Det meldte organet har ikke ansvar for å vurdere egnetheten av de detaljerte kravene angitt 

i vedlikeholdsdokumentasjonen. 

3) Det meldte organet skal i de tekniske dataene nevnt i artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF inkludere en 

henvisning til den vedlikeholdsdokumentasjonen som kreves etter punkt 4.5.1 i denne TSI-en. 

6.5. Delsystemer som inneholder samtrafikkomponenter som ikke har EF-erklæring 

6.5.1. Vilkår 

1) Fram til 31. mai 2021 kan et meldt organ utstede et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem selv om noen av 

samtrafikkomponentene i delsystemet ikke er omfattet av de relevante EF-erklæringene om samsvar og/eller 

bruksegnethet etter denne TSI-en, dersom følgende kriterier er oppfylt: 

a) Det meldte organet har kontrollert delsystemets samsvar med kravene i avsnitt 4 og punkt 6.2–7 (unntatt 

punkt 7.7, «Særtilfeller») i denne TSI-en. Det kreves ikke at samtrafikkomponentene er i samsvar med avsnitt 

5 og punkt 6.1. 

b) De samtrafikkomponentene som ikke omfattes av den aktuelle EF-erklæringen om samsvar og/eller 

bruksegnethet, har vært brukt i et delsystem som allerede er godkjent og tatt i bruk i minst én av 

medlemsstatene før denne TSI-ens ikrafttredelse. 

2) Det skal ikke utarbeides EF-erklæringer om samsvar og/eller bruksegnethet for samtrafikkomponenter som 

vurderes på denne måten.  
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6.5.2. Dokumentasjon 

1) Det skal framgå klart av EF-verifiseringssertifikatet for delsystemet hvilke samtrafikkomponenter det meldte 

organet har vurdert som ledd i verifiseringen av delsystemet. 

2) Følgende skal framgå klart av EF-verifiseringserklæringen for delsystemet: 

a) hvilke samtrafikkomponenter som er vurdert som del av delsystemet, 

b)  en bekreftelse på at delsystemet inneholder samtrafikkomponenter som er identiske med dem som er 

verifisert som en del av delsystemet, 

c) årsaken(e) til at produsenten ikke har framlagt en EF-erklæring om samsvar og/eller bruksegnethet for 

disse samtrafikkomponentene før de ble innlemmet i delsystemet, herunder anvendelsen av nasjonale 

regler som er meddelt i samsvar med artikkel 17 i direktiv 2008/57/EF. 

6.5.3. Vedlikehold av delsystemer som er sertifisert i samsvar med punkt 6.5.1 

1) I og etter overgangsperioden, og inntil delsystemet er oppgradert eller fornyet (idet det tas hensyn til 

medlemsstatenes beslutning om anvendelse av TSI-er), kan samtrafikkomponenter som ikke har en EF-

erklæring om samsvar og/eller bruksegnethet, og som er av samme type, brukes (som reservedeler) ved 

utskifting i forbindelse med vedlikehold av delsystemet, under ansvar av det organet som er ansvarlig for 

vedlikeholdet. 

2) Uansett må organet med ansvar for vedlikeholdet sikre at komponenter som brukes ved utskifting i forbindelse 

med vedlikehold, er egnet til den bruken de får, brukes til det de er bestemt for, og gjør det mulig å oppnå 

samtrafikkevne i jernbanesystemet, samtidig som de oppfyller de grunnleggende kravene. Slike komponenter 

må være sporbare og sertifisert i samsvar med nasjonale eller internasjonale regler eller i samsvar med regler 

for god praksis som er allment anerkjent i jernbanesektoren. 

6.6. Delsystem som inneholder funksjonsdyktige samtrafikkomponenter egnet til gjenbruk 

6.6.1. Vilkår 

1) Et meldt organ kan utstede et EF-verifiseringssertifikat for et delsystem selv om noen av samtrafikkomponentene i 

delsystemet er funksjonsdyktige samtrafikkomponenter egnet til gjenbruk, dersom følgende kriterier er oppfylt: 

a) Det meldte organet har kontrollert delsystemets samsvar med kravene i avsnitt 4 og punkt 6.2–7 (unntatt 

punkt 7.7, «Særtilfeller») i denne TSI-en. Det kreves ikke at samtrafikkomponentene er i samsvar med 

punkt 6.1. 

b) Samtrafikkomponentene er ikke omfattet av den relevante EF-erklæringen om samsvar og/eller 

bruksegnethet. 

2) Det skal ikke utarbeides EF-erklæringer om samsvar og/eller bruksegnethet for samtrafikkomponenter som 

vurderes på denne måten. 

6.6.2. Dokumentasjon 

1) Det skal framgå klart av EF-verifiseringssertifikatet for delsystemet hvilke samtrafikkomponenter det meldte 

organet har vurdert som ledd i verifiseringen av delsystemet. 

2) Følgende skal framgå klart av EF-verifiseringserklæringen for delsystemet: 

a) hvilke samtrafikkomponenter som er funksjonsdyktige samtrafikkomponenter egnet til gjenbruk,  

b) en bekreftelse på at delsystemet inneholder samtrafikkomponenter som er identiske med dem som er 

verifisert som del av delsystemet.  
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6.6.3. Bruk av funksjonsdyktige samtrafikkomponenter ved vedlikehold 

1) Funksjonsdyktige samtrafikkomponenter som er egnet til gjenbruk, kan brukes (som reservedeler) ved 

utskifting i forbindelse med vedlikehold av delsystemet, under ansvar av det organet som er ansvarlig for 

vedlikeholdet. 

2) Uansett må organet med ansvar for vedlikeholdet sikre at komponenter som brukes ved utskifting i forbindelse 

med vedlikehold, er egnet til den bruken de får, brukes til det de er bestemt for, og gjør det mulig å oppnå 

samtrafikkevne i jernbanesystemet, samtidig som de oppfyller de grunnleggende kravene. Slike komponenter 

må være sporbare og sertifisert i samsvar med nasjonale eller internasjonale regler eller i samsvar med regler 

for god praksis som er allment anerkjent i jernbanesektoren. 

7. GJENNOMFØRING AV TSI-EN FOR INFRASTRUKTUR 

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. Planen skal omfatte alle prosjekter som gjelder 

fornying og oppgradering av delsystemet «Infrastruktur», i samsvar med de nærmere bestemmelsene i punkt 7.1–

7.4 nedenfor. 

7.1. Anvendelse av denne TSI-en på jernbanelinjer 

Avsnitt 4–6 og eventuelle særlige bestemmelser i punkt 7.2–7.6 nedenfor får full anvendelse på linjer innenfor 

denne TSI-ens geografiske virkeområde som tas i bruk som samtrafikklinjer etter at denne TSI-en er trådt i kraft. 

7.2. Anvendelse av denne TSI-en på nye jernbanelinjer 

1) I denne TSI-en menes med «ny linje» en linje som skaper en jernbanestrekning der det for tiden ikke finnes 

noen. 

2) Følgende situasjoner, der formålet er f.eks. å øke hastigheten eller kapasiteten, kan anses som oppgradering av 

en linje snarere enn bygging av en ny: 

a) endring av linjeføringen på deler av en eksisterende strekning, 

b) bygging av et kryssingsspor, 

c) utvidelse av en eksisterende strekning med ett eller flere spor, uansett avstand mellom de opprinnelige og 

de nye sporene. 

7.3. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende jernbanelinjer 

7.3.1. Oppgradering av en linje 

1) I samsvar med artikkel 2 bokstav m) i direktiv 2008/57/EF menes med «oppgradering» ethvert større 

endringsarbeid på et delsystem eller en del av et delsystem som forbedrer delsystemets generelle yteevne. 

2) Delsystemet «Infrastruktur» for en linje anses som oppgradert innenfor rammen av denne TSI-en når minst 

ytelsesparametrene aksellast eller profil, som definert i punkt 4.2.1, er endret for å oppfylle kravene som 

gjelder for en annen trafikkode. 

3) For andre TSI-ytelsesparametrer skal medlemsstatene i samsvar med artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF 

beslutte i hvilket omfang TSI-en skal få anvendelse på prosjektet. 

4) Dersom artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF får anvendelse fordi oppgraderingen krever tillatelse til 

ibruktaking, skal medlemsstatene beslutte hvilke av kravene i TSI-en som må oppfylles. 

5) Dersom artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF ikke får anvendelse fordi oppgraderingen ikke krever tillatelse 

til ibruktaking, anbefales samsvar med denne TSI-en. Dersom det ikke er mulig å oppnå samsvar, skal 

oppdragsgiveren underrette medlemsstaten om årsakene til dette. 

6) Dersom et prosjekt omfatter elementer som ikke er i samsvar med TSI-en, bør framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering og EF-verifisering avtales med medlemsstaten.  



Nr. 57/1338 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

7.3.2. Fornyelse av en linje 

1) I samsvar med artikkel 2 bokstav n) i direktiv 2008/57/EF menes med «fornyelse» ethvert større 

utskiftingsarbeid på et delsystem eller en del av et delsystem som ikke endrer delsystemets generelle yteevne. 

2) For dette formål bør «større utskiftingsarbeid» tolkes som et prosjekt som iverksettes for systematisk å skifte ut 

elementer på en linje eller en del av en linje. Fornyelse skiller seg fra utskifting i forbindelse med vedlikehold, 

som er omhandlet i punkt 7.3.3 nedenfor, ved at fornyelse gjør det mulig å oppnå en strekning som er i samsvar 

med TSI-en. Fornyelse er det samme som oppgradering, men uten endring av ytelsesparametrene. 

3) Dersom artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF får anvendelse fordi fornyelsen krever tillatelse til ibruktaking, 

skal medlemsstatene beslutte hvilke av kravene i TSI-en som må oppfylles. 

4) Dersom artikkel 20 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF ikke får anvendelse fordi fornyelsen ikke krever tillatelse til 

ibruktaking, anbefales samsvar med denne TSI-en. Dersom det ikke er mulig å oppnå samsvar, skal 

oppdragsgiveren underrette medlemsstaten om årsakene til dette. 

5) Dersom et prosjekt omfatter elementer som ikke er i samsvar med TSI-en, bør framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering og EF-verifisering avtales med medlemsstaten. 

7.3.3. Utskifting i forbindelse med vedlikehold 

1) Når deler av et delsystem på en linje vedlikeholdes, kreves det ikke en formell verifisering og tillatelse til 

ibruktaking i samsvar med denne TSI-en. Utskiftinger i forbindelse med vedlikehold bør imidlertid så langt det 

er praktisk mulig gjennomføres i samsvar med kravene i denne TSI-en. 

2) Målet bør være at utskiftinger i forbindelse med vedlikehold gradvis bidrar til utviklingen av en samtrafikklinje. 

3) For å sikre at en viktig del av delsystemet «Infrastruktur» gradvis utvikler seg i retning av samtrafikkevne, bør 

følgende gruppe av grunnleggende parametrer tilpasses samtidig: 

a) trasering, 

b) sporparametrer, 

c) sporveksler og skinnekryss, 

d) sporets evne til å motstå påførte belastninger, 

e) konstruksjoners evne til å motstå trafikkbelastninger, 

f) plattformer. 

4) I slike tilfeller skal det bemerkes at ingen av de ovennevnte elementene i seg selv kan sikre samsvar for hele 

delsystemet. Et delsystems samsvar kan fastslås bare dersom alle elementene er i samsvar med TSI-en. 

7.3.4. Eksisterende linjer som ikke omfattes av et fornyelses- eller oppgraderingsprosjekt 

Det er frivillig å påvise i hvilken grad eksisterende linjer er i samsvar med de grunnleggende parametrene i TSI-en. 

Framgangsmåten for denne påvisningen skal være i samsvar med kommisjonsrekommandasjon 2014/881/EU av 

18. november 2014(1).  

  

(1) Kommisjonsrekommandasjon 2014/881/EU av 18. november 2014 om framgangsmåten for påvisning av i hvilken grad eksisterende 

jernbanelinjer er i samsvar med de grunnleggende parametrene i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (EUT L 365 av 

12.12.2014, s. 520) 
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7.4. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende plattformer 

Ved oppgradering eller fornyelse av delsystemet «Infrastruktur» gjelder følgende vilkår for plattformhøyde, i 

samsvar med punkt 4.2.9.2 i denne TSI-en: 

a) Det er tillatt å bruke andre nominelle plattformhøyder for å skape sammenheng i et bestemt oppgraderings- 

eller fornyelsesprogram for en linje eller en del av en linje. 

b) Det er tillatt å bruke andre nominelle plattformhøyder dersom arbeidet krever konstruksjonsmessige endringer 

av et bærende element. 

7.5. Hastighet som gjennomføringskriterium 

1) Det er tillatt å ta en linje i bruk som samtrafikklinje ved en lavere hastighet enn den planlagte maksimums-

hastigheten for linjen. I så fall bør imidlertid linjen ikke konstrueres på en måte som hindrer framtidig bruk av den 

planlagte maksimumshastigheten for linjen. 

2) Avstanden mellom sporene skal f.eks. egne seg for den planlagte maksimumshastigheten, men overhøyden må 

være tilpasset den hastigheten som gjelder på det tidspunktet linjen tas i bruk. 

3) De kravene som gjelder for samsvarsvurdering i slike tilfeller, er fastsatt i punkt 6.3. 

7.6. Bekreftelse av kompatibilitet mellom infrastruktur og rullende materiell etter godkjenning av rullende 

materiell 

1) Rullende materiell som er i samsvar med TSI-ene for rullende materiell, er ikke automatisk kompatibelt med 

alle linjer som er i samsvar med denne TSI-en for infrastruktur. Et kjøretøy med GC-profil er f.eks. ikke 

kompatibelt med en tunnel med GB-profil. Den framgangsmåten som skal følges for å bekrefte kompatibilitet 

for en strekning, skal være i samsvar med kommisjonsrekommandasjonen om tillatelse til ibruktaking av 

strukturelle delsystemer og jernbanekjøretøyer i samsvar med direktiv 2008/57/EF(1). 

2) Utformingen av TSI-linjekategoriene som er definert i avsnitt 4, er normalt kompatibel med drift av kjøretøyer 

som er kategorisert i samsvar med EN 15528:2008+A1:2012, ved hastigheter opp til maksimumshastigheten 

angitt i tillegg E. Det kan imidlertid være en risiko for at de dynamiske virkningene, herunder resonans i visse 

broer, kan bli for store, noe som ytterligere kan påvirke kompatibiliteten mellom kjøretøyer og infrastruktur. 

3) På grunnlag av særskilte driftsscenarioer avtalt mellom infrastrukturforvalteren og jernbaneforetaket kan det 

gjennomføres kontroller for å påvise kompatibilitet for kjøretøyer som kjøres ved hastigheter over 

maksimumshastigheten angitt i tillegg E. 

4) Som fastsatt i punkt 4.1.2 i denne TSI-en er det tillatt å utforme nye og oppgraderte linjer på en slik måte at de 

også passer til større profiler, høyere aksellaster, høyere hastigheter, større nyttelengde for plattform og lengre 

tog enn dem som er spesifisert. 

7.7. Særtilfeller 

Følgende særtilfeller kan anvendes på bestemte jernbanenett. Særtilfellene klassifiseres som: 

a) «P»-tilfeller: permanente tilfeller 

b) «T»-tilfeller: midlertidige tilfeller der det anbefales at målsystemet virkeliggjøres innen 2020 (et mål fastsatt i 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF(2)). 

7.7.1. Særtrekk ved det østerrikske jernbanenettet 

7.7.1.1. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

For andre deler av jernbanenettet i Unionen som fastsatt i artikkel 2 nr. 4 i denne forordning er en nominell 

plattformhøyde på 380 mm over kjøreflaten tillatt ved fornyelse og oppgradering.  

  

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1692/96/EF av 23. juli 1996 om fellesskapsretningslinjer for utviklingen av et transeuropeisk 

transportnett (EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1), endret ved vedtak nr. 884/2004/EF (EUT L 167 av 30.4.2004, s. 1). 
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7.7.2. Særtrekk ved det belgiske jernbanenettet 

7.7.2.1. Avst and  mel lo m spormid t e  og p la t t fo rmkant  (4 .2 .9 .3)  

P-tilfeller 

For plattformhøydene 550 mm og 760 mm beregnes den konvensjonelle verdien bq0 for avstanden mellom 

spormidte og plattformkant etter følgende formler: 

  I kurver med en radius på 1 000 ≤ R ≤ ∞ (m) 

 I kurver med en radius på R < 1 000 (m) 

7.7.3. Særtrekk ved det bulgarske jernbanenettet 

7.7.3.1. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

For oppgraderte eller fornyede plattformer tillates en nominell plattformhøyde på 300 mm og 1 100 mm over 

kjøreflaten. 

7.7.3.2. Avst and  mel lo m spormid t e  og p la t t fo rmkant  (4 .2 .9 .3)  

P-tilfeller 

I stedet for at punkt 4.2.9.3 nr. 1 og 2 gjelder, skal avstanden mellom spormidte og plattformkant være 

a) 1 650 mm for plattformer med høyde 300 mm, og 

b) 1 750 mm for plattformer med høyde 1 100 mm. 

7.7.4. Særtrekk ved det danske jernbanenettet 

7.7.4.1. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

For S-tog tillates en nominell plattformhøyde på 920 mm over kjøreflaten. 

7.7.5. Særtrekk ved det estiske jernbanenettet 

7.7.5.1. No min el l  sporv idde  (4 .2 .4 .1)  

P-tilfeller 

For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.1 nr. 2 at den nominelle sporvidden skal være 

enten 1 520 eller 1 524 mm. 

7.7.5.2. Nye bro ers  evn e t i l  å  mo ts tå  t r a fikk b elas tn in ger  (4 .2 .7 .1)  

P-tilfeller 

For systemer med sporvidde 1 520 mm er det på linjer med en aksellast på 30 t tillatt å utforme konstruksjoner slik 

at de støtter vertikale belastninger i samsvar med lastmodellen i tillegg M til denne TSI-en. 

7.7.5.3. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  spor veksl er  o g skinn ekryss  (4 .2 .8 .6)  

P-tilfeller 

For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.6 nr. 3 bokstav a) at minimumsverdien for 

mellomrom på det smaleste stedet mellom åpen sporvekseltunge og stokkskinne er 54 mm. 
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7.7.6. Særtrekk ved det finske jernbanenettet 

7.7.6.1. TSI- l in j ekat egor i er  (4 .2 .1)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 524 mm er det i stedet for profilene angitt i kolonnen «Profil» i tabell 2 og 3 i 

punkt 4.2.1 nr. 6 tillatt å bruke profilen FIN1. 

7.7.6.2. Fr i t t ro mspro f i l  (4 .2 .3 .1)  

P-tilfeller 

1) For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.1 nr. 1 og 2 at både den øvre og nedre 

delen av frittromsprofilen skal fastsettes på grunnlag av profilen FIN1. Disse profilene er definert i avsnitt D4.4 

i vedlegg D til EN 15273-3:2013. 

2) For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.1 nr. 3 at beregninger av 

frittromsprofilen skal gjøres med den statiske metoden i samsvar med kravene i EN 15273-3:2013 avsnitt 5, 6 

og 10 samt vedlegg D avsnitt D.4.4. 

7.7.6.3. Sporavst and  (4 .2 .3 .2)  

P-tilfeller 

1) For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.2 nr. 1 at sporavstanden skal fastsettes 

på grunnlag av profilen FIN1. 

2) For systemer med sporvidde 1 524 mm gjelder følgende i stedet for punkt 4.2.3.2 nr. 2: Den nominelle 

horisontale sporavstanden skal spesifiseres for konstruksjonen og skal ikke være mindre enn verdiene nevnt i 

tabell 21, der marginer for aerodynamiske virkninger inngår. 

Tabell 21 

Minste nominelle horisontale sporavstand 

Høyeste tillatte hastighet [km/t] Minste nominelle horisontale sporavstand [m] 

v ≤ 120 4,10 

120 < v ≤ 160 4,30 

160 < v ≤ 200 4,50 

200 < v ≤ 250 4,70 

v > 250 5,00 

3) For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.2 nr. 3 at sporavstanden minst skal 

oppfylle kravene til minste sporavstand som definert i avsnitt D.4.4.5 i vedlegg D til EN 15273-3:2013. 

7.7.6.4. Minste rad iu s  for  hor i son ta l  kurve (4 .2 .3 .4)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder følgende i stedet for punkt 4.2.3.4 nr. 3: S-kurver (unntatt på 

skiftestasjoner der vogner skiftes enkeltvis) med radier på mellom 150 m og 275 m skal på nye linjer utformes i 

samsvar med tabell 22 for å hindre bufferlåsing. 

Tabell 22 

Grenseverdier for lengden på et rett sporstykke mellom to lange sirkulære kurver i hver sin retning [m](*) 

Sporføring(*) Grenseverdier for spor med blandet trafikk [m] 

R = 150 m — rett spor — R = 150 m 16,9 

R = 160 m — rett spor — R = 160 m 15,0 



Nr. 57/1342 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Sporføring(*) Grenseverdier for spor med blandet trafikk [m] 

R = 170 m — rett spor — R = 170 m 13,5 

R = 180 m — rett spor — R = 180 m 12,2 

R = 190 m — rett spor — R = 190 m 11,1 

R = 200 m — rett spor — R = 200 m 10,00 

R = 210 m — rett spor — R = 210 m 9,1 

R = 220 m — rett spor — R = 220 m 8,2 

R = 230 m — rett spor — R = 230 m 7,3 

R = 240 m — rett spor — R = 240 m 6,4 

R = 250 m — rett spor — R = 250 m 5,4 

R = 260 m — rett spor — R = 260 m 4,1 

R = 270 m — rett spor — R = 270 m 2,0 

R = 275 m — rett spor — R = 275 m 0 

(*) Merk: For S-kurver med forskjellige radier skal radien på den minste kurven brukes ved dimensjonering av det rette 

sporstykket mellom kurvene. 

7.7.6.5. No min el l  sporv idde (4 .2 .4 .1)  

P-tilfeller 

I stedet for at punkt 4.2.4.1 nr. 1 gjelder, skal den nominelle sporvidden være 1 524 mm. 

7.7.6.6. Overhø yde (4 .2 .4 .2)  

P-tilfeller 

1) For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.4.2 nr. 1 at den prosjekterte overhøyden 

ikke skal overstige 180 mm for spor med eller uten ballast. 

2) For systemer med sporvidde 1 524 mm gjelder følgende i stedet for punkt 4.2.4.2 nr. 3: På nye linjer med 

blandet trafikk eller godstrafikk skal overhøyden i kurver med en radius på mindre enn 305 m og en 

overhøyderampe som er brattere enn 1 mm/m, begrenses til den verdien som framkommer ved følgende 

formel: 

D ≤ (R – 50) × 0,7 

der D er overhøyden i mm, og R er radien i m. 

7.7.6.7. Maksimal  fø r in gsløs  l en gd e i  fas te  s idekryss  i  sporkryss /doble  kryssveksl er  (4 .2 .5 .3)  

P-tilfeller 

I nr. 1 i tillegg J gjelder følgende for den nominelle sporvidden 1 524 mm: 

a) I stedet for at punkt J.1 bokstav b) gjelder, skal minsteradien gjennom et skinnekryss være 200 m; for radier 

mellom 200 og 220 m skal den lille radien kompenseres ved en utvidelse av sporvidden. 

b) I stedet for at punkt J.1 bokstav c) gjelder, skal minstehøyden på ledeskinnen være 39 mm.  
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7.7.6.8. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  sporvidde so m en ke l t fe i l  (4 .2 .8 .4)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.4 nr. 1 at grenseverdiene for strakstiltak for 

sporvidde som enkeltfeil er fastsatt i tabell 23. 

Tabell 23 

Grenseverdi for strakstiltak for sporvidde for den nominelle sporvidden 1 524 mm 

Hastighet [km/t] Dimensjoner [mm] 

 Minste sporvidde Største sporvidde 

v ≤ 60 1 515 1 554 

60 < v ≤ 120 1 516 1 552 

120 < v ≤ 160 1 517 1 547 

160 < v ≤ 200 1 518 1 543 

200 < v ≤ 250 1 519 1 539 

v > 250 1 520 1 539 

7.7.6.9. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  o verhø yd e (4 .2 .8 .5)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.5 nr. 1 at maksimal tillatt overhøyde i drift 

er 190 mm. 

7.7.6.10. Gren severd i er  fo r  s t rakst i l tak for  sporveksle r  og  skinnekryss  (4 .2 .8 .6)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.6 nr. 1 at de tekniske egenskapene for 

sporveksler og skinnekryss skal være i samsvar med følgende driftsverdier: 

a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 469 mm 

Denne verdien kan økes dersom infrastrukturforvalteren påviser at sporvekselens aktiverings- og låsesystem 

kan motstå de tverrgående slagkreftene fra en hjulsats. 

b) Minimumsverdi for ledevidde i skinnekryss: 1 476 mm 

Denne verdien skal måles 14 mm under kjøreflaten og på den teoretiske referanselinjen, i en passende avstand 

bak den faktiske krysspissen, som angitt i figur 2. 

For kryss med avrundet krysspiss kan denne verdien reduseres. I så fall skal infrastrukturforvalteren påvise at 

avrundingen er tilstrekkelig til å sikre at hjulet ikke vil treffe den faktiske krysspissen. 

c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 440 mm 

d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 469 mm 

e) Minste sporrillebredde: 42 mm 

f) Minste sporrilledybde: 40 mm 

g) Maksimal overhøyde på ledeskinne: 55 mm 
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7.7.6.11. Avstand  mel lo m spormid t e  og p la t t fo rmkant  (4 .2 .9 .3)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.9.3 nr. 1 at avstanden mellom spormidten og 

plattformkanten parallelt med kjøreflaten, som definert i avsnitt 13 i EN 15273-3:2013, skal fastsettes på grunnlag av 

anleggets grenseprofil. Anleggets grenseprofil skal beregnes på grunnlag av profilen FIN1. Minsteavstanden for bq, 

som beregnes som angitt i avsnitt 13 i EN15273-3:2013, omtales heretter som bqlim. 

7.7.6.12. An legg for  u tvendig r engjør ing av tog  (4 .2 .12 .3)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.12.3 nr. 1 at dersom et vaskeanlegg er 

installert, skal det kunne rengjøre utsiden av en- og toetasjes tog innenfor en høyde på mellom 

a) 330 og 4 367 mm for enetasjes tog, 

b) 330 og 5 300 mm for toetasjes tog. 

7.7.6.13. Vurder ing av f r i t t ro msp ro f i l  (6 .2 .4 .1)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 524 mm gjelder følgende i stedet for punkt 6.2.4.1 nr. 1: Vurdering av 

frittromsprofil som konstruksjonsgjennomgåelse skal gjøres med utgangspunkt i karakteristiske tverrsnitt ved hjelp 

av resultatene av beregninger som infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren har foretatt på grunnlag av EN 

15273-3:2013 avsnitt 5, 6, 10, tillegg C og vedlegg D punkt D.4.8. 

7.7.7. Særtrekk ved det franske jernbanenettet 

7.7.7.1. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

For jernbanenettet Ile-de-France tillates en nominell plattformhøyde på 920 mm over kjøreflaten. 

7.7.8. Særtrekk ved det tyske jernbanenettet 

7.7.8.1. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

For S-Bahn-tog tillates en nominell plattformhøyde på 960 mm over kjøreflaten. 

7.7.9. Særtrekk ved det greske jernbanenettet 

7.7.9.1. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

En nominell plattformhøyde på 300 mm over kjøreflaten tillates. 

7.7.10. Særtrekk ved det italienske jernbanenettet 

7.7.10.1. Avst and  mel lo m spormid t e  og p la t t fo rmkant  (4 .2 . 9 .3)  

P-tilfeller 

For plattformer med høyde 550 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.9.3 nr. 1 at avstanden bqlim [mm] mellom 

spormidten og plattformkanten parallelt med kjøreflaten beregnes med følgende formel: 

a) på rette spor og i kurver: 

bqlim = 1650 + 3750/R + (g – 1435)/2 + 11,5 

b) utenfor kurver: 

bqlim = 1650 + 3750/R + (g – 1435)/2 + 11,5 + 220 * tanδ 

der R er sporets radius i meter, g er sporvidden, og δ er overhøydens vinkel i forhold til horisontallinjen. 
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7.7.10.2. Ekviva len t  koni s i t e t  (4 .2 .4 .5)  

P-tilfeller 

1) I stedet for punkt 4.2.4.5 nr. 3 gjelder følgende: De dimensjonerende verdiene for sporvidde, skinnehodeprofil 

og skinnehelling for frie linjer skal velges på en slik måte at grenseverdiene for ekvivalent konisitet angitt i 

tabell 24 ikke overskrides. 

Tabell 24 

Dimensjonerende grenseverdier for ekvivalent konisitet 

 Hjulprofil 

Hastighetsområde [km/t] S1002, GV1/40 EPS 

v ≤ 60 Vurdering ikke påkrevd 

60 < v ≤ 200 0,25 0,30 

Hastighetsområde [km/t] S1002, GV1/40 EPS 

200 < v ≤ 280 0,20 ikke relevant 

v > 280 0,10 ikke relevant 

2) I stedet for at punkt 4.2.4.5 nr. 4 gjelder, skal beregningen gjennomføres med følgende hjulsatser og med de 

angitte sporviddene (simulert i samsvar med EN 15302:2008+A1:2010): 

a) S 1002 som definert i vedlegg C til EN 13715:2006+A1:2010 med SR1. 

b) S 1002 som definert i vedlegg C til EN 13715:2006+A1:2010 med SR2. 

c) GV 1/40 som definert i vedlegg B til EN 13715:2006+A1:2010 med SR1. 

d) GV 1/40 som definert i vedlegg B til EN 13715:2006+A1:2010 med SR2. 

e) EPS som definert i vedlegg D til EN 13715:2006+A1:2010 med SR1. 

For SR1 og SR2 gjelder følgende verdier: 

f) For systemer med sporvidde 1 435 mm: SR1 = 1 420 mm og SR2 = 1 426 mm. 

7.7.10.3. Ekviva len t  koni s i t e t  i  d r i f t  (4 .2 .11 .2)  

P-tilfeller 

I stedet for punkt 4.2.11.2 nr. 2 gjelder følgende: Infrastrukturforvalteren skal måle sporvidden og skinnehode-

profilene på det berørte stedet fra en avstand på omtrent 10 m. Gjennomsnittlig ekvivalent konisitet over en 

strekning på 100 m skal beregnes ved simulering med hjulsats a–d nevnt i punkt 7.7.10.2 nr. 2 i denne TSI-en for 

ved den felles undersøkelsen å kontrollere overholdelse av grenseverdiene for sporets ekvivalente konisitet som 

angitt i tabell 14. 

7.7.11. Særtrekk ved det latviske jernbanenettet 

7.7.11.1. Nye bro ers  evn e t i l  å  mo ts tå  t r a fikk b elas tn in ger  –  ve r t ikal e  be las tn in ger  (4 .2 .7 .1 .1)  

P-tilfeller 

1) Med hensyn til punkt 4.2.7.1.1 nr. 1 bokstav a) skal lastmodell 71 anvendes med en fordelt last qvk på 

100 kN/m for systemer med sporvidde 1 520 mm. 

2) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.7.1.1 nr. 3 at verdien av faktoren alfa (α) i 

alle tilfeller skal være lik 1,46.  
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7.7.12. Særtrekk ved det polske jernbanenettet 

7.7.12.1. TSI- l in j ekat egor i er  (4 .2 .1)  

P-tilfeller 

For fornyede eller oppgraderte jernbanelinjer i Polen er det i punkt 4.2.1 nr. 7 tabell 2 rad P3 tillatt å benytte profil 

G2 i stedet for profil DE3. 

7.7.12.2. Sporavst and  (4 .2 .3 .2)  

P-tilfeller 

For sporvidden 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.2 nr. 4 at det på stasjonsspor for direkte omlasting av gods 

fra vogn til vogn er tillatt å benytte en nominell horisontal minsteavstand på 3,60 m. 

7.7.12.3. Minste rad iu s  for  hor i son ta l  kurve (4 .2 .3 .4)  

P-tilfeller 

For sporvidden 1 520 mm gjelder følgende i stedet for punkt 4.2.3.4 nr. 3: På spor som ikke er hovedspor, skal S-

kurver med radier på mellom 150 m og 250 m konstrueres med minst 10 m rett spor mellom kurvene. 

7.7.12.4. Minste rad iu s  for  ver t i kal  kurve  (4 .2 . 4 .5)  

P-tilfeller 

For sporvidden 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.5 nr. 3 at radien i vertikale kurver (unntatt på 

skiftestasjoner) skal være minst 2 000 m både på en forhøyning og i en fordypning. 

7.7.12.5. Manglende  overhø yd e (4 .2 .4 .3)  

P-tilfeller 

For alle typer rullende materiell med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.4.3 nr. 3 at manglende 

overhøyde ikke skal overstige 130 mm. 

7.7.12.6. Sprang  i  man glende o verhø yde (4 .2 .4 .4)  

P-tilfeller 

For sporvidden 1 520 mm gjelder kravene i punkt 4.2.4.4 nr. 1 og 2 i stedet for punkt 4.2.4.4 nr. 3. 

7.7.12.7. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  sporsk jevhe t  (4 .2 .8 .3 )  

P-tilfeller 

For sporvidden 1 520 mm gjelder punkt 4.2.8.3 nr. 1–3 i stedet for punkt 4.2.8.3 nr. 4 og 5. 

7.7.12.8. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  sporvidde so m en ke l t fe i l  (4 .2 .8 .4)  

P-tilfeller 

I stedet for kravene i tabell 13 i punkt 4.2.8.4 nr. 2 gjelder de grenseverdiene som er angitt i tabellen nedenfor, for 

sporvidden 1 520 mm i Polen. 

Tabell 25 

Grenseverdi for strakstiltak for sporvidde for sporvidden 1 520 mm i Polen 

Hastighet [km/t] Dimensjoner [mm] 

 Minste sporvidde Største sporvidde 

v < 50 1 511 1 548 

50 ≤ v ≤ 140 1 512 1 548 

v > 140 1 512 1 536 
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7.7.12.9. Gren severd i er  fo r  s t rakst i l tak for  sporveksle r  og  skinnekryss  (4 .2 .8 .6)  

P-tilfeller 

1) I stedet for punkt 4.2.8.6 nr. 1 bokstav d) gjelder følgende: For visse typer sporveksler med R = 190 m og 

skinnekryss med en helling på 1:9 og 1:4,444 tillates en maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot 

ledeskinne/vingeskinne på 1 385 mm. 

2) For sporvidden 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.6 nr. 3 at de tekniske egenskapene for sporveksler og 

skinnekryss skal være i samsvar med følgende driftsverdier: 

a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 460 mm 

Denne verdien kan økes dersom infrastrukturforvalteren påviser at sporvekselens aktiverings- og 

låsesystem kan motstå de tverrgående slagkreftene fra en hjulsats. 

b) Minimumsverdi for ledevidde i skinnekryss: 1 472 mm 

Denne verdien skal måles 14 mm under kjøreflaten og på den teoretiske referanselinjen, i en passende 

avstand bak den faktiske krysspissen, som angitt i figur 2. 

For kryss med avrundet krysspiss kan denne verdien reduseres. I så fall skal infrastrukturforvalteren påvise 

at avrundingen er tilstrekkelig til å sikre at hjulet ikke vil treffe den faktiske krysspissen. 

c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 436 mm 

d) Minste sporrillebredde: 38 mm 

e) Minste sporrilledybde: 40 mm 

f) Maksimal overhøyde på ledeskinne: 55 mm 

7.7.12.10. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

1) For plattformer som brukes på jernbanenett i byer og forsteder, tillates en nominell plattformhøyde på 960 mm 

over kjøreflaten. 

2) For oppgraderte eller fornyede linjer med en høyeste hastighet som ikke overstiger 160 km/t, tillates en 

nominell plattformhøyde på 220–380 mm over kjøreflaten. 

7.7.12.11. Ekviva len t  koni s i t e t  i  d r i f t  (4 .2 .11 .2)  

T-tilfeller 

Inntil det innføres utstyr til måling av elementer som er nødvendige for å beregne konisitet i drift, er det tillatt å 

unnlate å vurdere denne parameteren i Polen. 

7.7.12.12. Svi l l er  (5 .3 .3)  

P-tilfeller 

Kravet i punkt 5.3.3 nr. 2 får anvendelse på hastigheter over 250 km/t. 
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7.7.13. Særtrekk ved det portugisiske jernbanenettet 

7.7.13.1. Fr i t t ro mspro f i l  (4 .2 .3 .1)  

P-tilfeller 

1) For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.1 nr. 1 at den øvre delen av 

frittromsprofilen skal fastsettes på grunnlag av profilene angitt i tabell 26 og 27, som er definert i avsnitt D.4.3 

i vedlegg D til EN 15273-3:2013. 

Tabell 26 

Profiler for passasjertrafikk på det portugisiske jernbanenettet 

Trafikkode Profil 

P1 PTc 

P2 PTb+ 

P3 PTc 

P4 PTb+ 

P5 PTb 

P6 PTb 

Tabell 27 

Profiler for godstrafikk på det portugisiske jernbanenettet 

Trafikkode Profil 

F1 PTc 

F2 PTb+ 

F3 PTb 

F4 PTb 

2) For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.1 nr. 2 at den nedre delen av 

frittromsprofilen skal være i samsvar med avsnitt D.4.3.4 i vedlegg D til EN 15273-3:2013. 

3) For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.1 nr. 3 at beregninger av frittromsprofilen 

skal gjøres med den kinematiske metoden i samsvar med kravene i avsnitt D.4.4 i vedlegg D til EN 15273-3:2013. 

7.7.13.2. Sporavst and  (4 .2 .3 .2)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.2 nr. 1 at sporavstanden skal fastsettes på 

grunnlag av referanseprofilene PTb, PTb+ og PTc, som er definert i avsnitt D.4.3 i vedlegg D til EN 15273-3:2013.  
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7.7.13.3. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  sporvidde so m en ke l t fe i l  (4 .2 .8 .4)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.4 nr. 1 at grenseverdiene for strakstiltak for 

sporvidde som enkeltfeil er fastsatt i tabell 28. 

Tabell 28 

Grenseverdier for strakstiltak for sporvidde i Portugal 

Hastighet [km/t] Dimensjoner [mm] 

 Minste sporvidde Største sporvidde 

v ≤ 120 1 657 1 703 

120 < v ≤ 160 1 658 1 703 

160 < v ≤ 230 1 661 1 696 

v > 230 1 663 1 696 

7.7.13.4. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  sporveksl er  o g skinn ekryss  (4 .2 .8 .6)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.6 nr. 1 at de tekniske egenskapene for 

sporveksler og skinnekryss skal være i samsvar med følgende driftsverdier: 

a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 618 mm 

 Denne verdien kan økes dersom infrastrukturforvalteren påviser at sporvekselens aktiverings- og låsesystem 

kan motstå de tverrgående slagkreftene fra en hjulsats. 

b) Minimumsverdi for ledevidde i skinnekryss: 1 625 mm 

 Denne verdien skal måles 14 mm under kjøreflaten og på den teoretiske referanselinjen, i en passende avstand 

bak den faktiske krysspissen, som angitt i figur 2. 

 For kryss med avrundet krysspiss kan denne verdien reduseres. I så fall skal infrastrukturforvalteren påvise at 

avrundingen er tilstrekkelig til å sikre at hjulet ikke vil treffe den faktiske krysspissen. 

c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 590 mm 

d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 618 mm 

e) Minste sporrillebredde: 38 mm 

f) Minste sporrilledybde: 40 mm 

g) Maksimal overhøyde på ledeskinne: 70 mm 

7.7.13.5. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

Når det gjelder den nominelle sporvidden 1 668 mm, skal det for fornyede eller oppgraderte plattformer tillates en 

nominell plattformhøyde på 685 og 900 mm over kjøreflaten for radier på mer enn 300 m. 
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7.7.13.6. Avst and  mel lo m spormid t e  og p la t t fo rmkant  (4 .2 .9 .3)  

P-tilfeller 

1) For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.9.3 nr. 1 at avstanden mellom 

spormidten og plattformkanten parallelt med kjøreflaten (bq), som definert i avsnitt 13 i EN 15273-3:2013, skal 

fastsettes på grunnlag av anleggets grenseprofil (bqlim). Anleggets grenseprofil skal beregnes på grunnlag av 

profilen PTb+, som er definert i avsnitt D 4.3 i vedlegg D til EN 15273-3:2013. 

2) For spor med tre skinner skal anleggets grenseprofil være den ytre profilen som framkommer ved å kombinere 

anleggsprofilen sentrert på sporvidden 1 668 mm og anleggsprofilen fastsatt i punkt 4.2.9.3 nr. 1 sentrert på 

sporvidden 1 435 mm. 

7.7.13.7. Vurder ing av f r i t t ro msp ro f i l  (6 .2 .4 .1)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder følgende i stedet for punkt 6.2.4.1 nr. 1: Vurdering av frittromsprofil 

som konstruksjonsgjennomgåelse skal gjøres med utgangspunkt i karakteristiske tverrsnitt ved hjelp av resultatene 

av beregninger som infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren har foretatt på grunnlag av avsnitt 5, 7, 10 og 

D.4.3 i EN 15273-3:2013. 

7.7.13.8. Vurder ing av maksimale  t rykkvar i as joner  i  tunneler  (6 .2 .4 .12)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 6.2.4.12 nr. 3 at følgende referansetverrsnittsareal 

(som er konstant langs hele toget) skal tas i betraktning, uavhengig av om det er et kjøretøy med eller uten trekkraft: 

a) 12 m2 for kjøretøyer som er konstruert for den kinematiske referanseprofilen PTc, 

b) 11 m2 for kjøretøyer som er konstruert for de kinematiske referanseprofilene PTb og PTb+. 

Kjøretøyprofilen som skal tas i betraktning, skal fastsettes på grunnlag av profilen som er valgt i samsvar med 

punkt 7.7.13.1. 

7.7.14. Særtrekk ved det irske jernbanenettet 

7.7.14.1. Fr i t t ro mspro f i l  (4 .2 .3 .1)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 600 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.1 nr. 5 at det er tillatt å benytte den enhetlige 

frittromsprofilen IRL2 som fastsatt i tillegg O til denne TSI-en. 

7.7.14.2. Sporavst and  (4 .2 .3 .2)  

P-tilfeller 

For sporvidden 1 600 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.2 nr. 6 at sporavstanden skal fastsettes på grunnlag av de 

profilene som er valgt i samsvar med punkt 7.7.14.1. Den nominelle horisontale sporavstanden skal spesifiseres for 

konstruksjonen og skal ikke være mindre enn 3,47 m for profilen IRL2, der marginer for aerodynamiske virkninger 

inngår. 

7.7.14.3. Vurder ing av f r i t t ro msp ro f i l  (6 .2 .4 .1)  

P-tilfeller 

For systemer med sporvidde 1 600 mm gjelder i stedet for punkt 6.2.4.1 nr. 5 at vurdering av frittromsprofil som 

konstruksjonsgjennomgåelse skal gjøres med utgangspunkt i karakteristiske tverrsnitt ved hjelp av frittromsprofilen 

«IRL2», som definert i tillegg O til denne TSI-en. 
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7.7.15. Særtrekk ved det spanske jernbanenettet 

7.7.15.1. Fr i t t ro mspro f i l  (4 .2 .3 .1)  

P-tilfeller 

1) For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.1 nr. 1 at den øvre delen av 

frittromsprofilen for nye linjer skal fastsettes på grunnlag av profilene angitt i tabell 29 og 30, som er definert i 

avsnitt D.4.11 i vedlegg D til EN 15273-3:2013. 

Tabell 29 

Profiler for passasjertrafikk på det spanske jernbanenettet 

Trafikkode Profil for øvre deler 

P1 GEC16 

P2 GEB16 

P3 GEC16 

P4 GEB16 

P5 GEB16 

P6 GHE16 

 

Tabell 30 

Profiler for godstrafikk på det spanske jernbanenettet 

Trafikkode Profil for øvre deler 

F1 GEC16 

F2 GEB16 

F3 GEB16 

F4 GHE16 

 For fornyede eller oppgraderte jernbanelinjer skal den øvre delen av konstruksjonsprofilen fastsettes på 

grunnlag av profilen GHE16, som er definert i avsnitt D.4.11 i vedlegg D til EN 15273-3:2013. 

2) For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.1 nr. 2 at den nedre delen av 

frittromsprofilen skal være GEI2 som fastsatt i tillegg P til denne TSI-en. Dersom sporene er utstyrt med 

skinnebremser, skal konstruksjonsprofilen GEI1 anvendes for den nedre delen av profilen som fastsatt i tillegg 

P til denne TSI-en. 

3) For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder følgende i stedet for punkt 4.2.3.1 nr. 3: Beregninger av 

frittromsprofilen skal gjøres med den kinematiske metoden, i samsvar med kravene i avsnitt D.4.11 i vedlegg 

D til EN 15273-3:2013 for de øvre delene, og i samsvar med tillegg P til denne TSI-en for de nedre delene. 

7.7.15.2. Sporavst and  (4 .2 .3 .2)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.2 nr. 1 at sporavstanden skal fastsettes på 

grunnlag av profilene for øvre deler, GHE16, GEB16 eller GEC16, som er definert i avsnitt D.4.11 i vedlegg D til 

EN 15273-3:2013.  
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7.7.15.3. P rosjek ter t  spor skjevh et  so m fø lge av j ernban et ra fikk (4 .2 .7 .1 .6)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.7.1.6 at høyeste samlede prosjekterte 

sporskjevhet som følge av jernbanetrafikk ikke skal overstige 8 mm / 3 m. 

7.7.15.4. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  sporvidde so m en ke l t fe i l  (4 .2 .8 .4)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.4 nr. 1 at grenseverdiene for strakstiltak for 

sporvidde som enkeltfeil er fastsatt i tabell 31. 

Tabell 31 

Grenseverdier for strakstiltak for sporvidden 1 668 mm 

Hastighet [km/t] 

Dimensjoner [mm] 

Minste sporvidde Største sporvidde 

v ≤ 80 1 659 1 698 

80 < v ≤ 120 1 659 1 691 

120 < v ≤ 160 1 660 1 688 

160 < v ≤ 200 1 661 1 686 

240 < v ≤ 280 1 663 1 682 

280 < v ≤ 320 1 664 1 680 

320 < v ≤ 350 1 665 1 679 

7.7.15.5. Gren severd i er  fo r  s t rakst i l tak for  sporveksle r  og  skinnekryss  (4 .2 .8 .6)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.6 nr. 1 at de tekniske egenskapene for 

sporveksler og skinnekryss skal være i samsvar med følgende driftsverdier: 

a) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje i sporveksler: 1 618 mm 

 Denne verdien kan økes dersom infrastrukturforvalteren påviser at sporvekselens aktiverings- og låsesystem 

kan motstå de tverrgående slagkreftene fra en hjulsats. 

b) Minimumsverdi for ledevidde i skinnekryss: 1 626 mm 

 Denne verdien skal måles 14 mm under kjøreflaten og på den teoretiske referanselinjen, i en passende avstand 

bak den faktiske krysspissen, som angitt i figur 2. 

 For kryss med avrundet krysspiss kan denne verdien reduseres. I så fall skal infrastrukturforvalteren påvise at 

avrundingen er tilstrekkelig til å sikre at hjulet ikke vil treffe den faktiske krysspissen. 
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c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss: 1 590 mm 

d) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne: 1 620 mm 

e) Minste sporrillebredde: 38 mm 

f) Minste sporrilledybde: 40 mm 

g) Maksimal høyde på ledeskinne: 70 mm 

7.7.15.6. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

Den nominelle plattformhøyden for 

a) pendler- eller regiontrafikk eller 

b) pendler- og fjerntrafikk eller 

c) region- og fjerntrafikk 

som stanser under normal drift, kan være 680 mm over kjøreflaten for radier på 300 m eller mer. 

7.7.15.7. Avst and  mel lo m spormid t e  og p la t t fo rmkant  (4 .2 .9 .3)  

P-tilfeller 

1) For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.9.3 nr. 1 at avstanden mellom 

spormidten og plattformkanten parallelt med kjøreflaten (bq), som definert i avsnitt 13 i EN 15273-3:2013, skal 

fastsettes på grunnlag av anleggets grenseprofil (bqlim). Anleggets grenseprofil skal beregnes på grunnlag av 

profilene for øvre deler, GHE16 eller GEC16, som er definert i avsnitt D.4.11 i vedlegg D til EN 15273-

3:2013. 

2) For spor med tre skinner skal anleggets grenseprofil være den ytre profilen som framkommer ved å kombinere 

anleggsprofilen sentrert på sporvidden 1 668 mm og anleggsprofilen fastsatt i punkt 4.2.9.3 nr. 1 sentrert på 

sporvidden 1 435 mm. 

7.7.15.8. Vurder ing av f r i t t ro msp ro f i l  (6 .2 .4 .1)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder følgende i stedet for punkt 6.2.4.1 nr. 1: Vurdering av 

frittromsprofil som konstruksjonsgjennomgåelse skal gjøres med utgangspunkt i karakteristiske tverrsnitt ved hjelp 

av resultatene av beregninger som infrastrukturforvalteren eller oppdragsgiveren har foretatt på grunnlag av EN 

15273-3:2013 avsnitt 5, 7, 10 og vedlegg D avsnitt D.4.11 for de øvre delene, og på grunnlag av tillegg P til denne 

TSI-en for de nedre delene. 

7.7.15.9. Vurder ing av maksimale  t rykkvar i as joner  i  tunneler  (6 .2 . 4 .12)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 668 mm gjelder i stedet for punkt 6.2.4.12 nr. 3 at følgende referansetverrsnittsareal 

skal tas i betraktning, uavhengig av om det er et kjøretøy med eller uten trekkraft: 

a) 12 m2 for kjøretøyer som er konstruert for den kinematiske referanseprofilen GEC16, 

b) 11 m2 for kjøretøyer som er konstruert for de kinematiske referanseprofilene GEB16 og GHE16. 

Kjøretøyprofilen som skal tas i betraktning, skal fastsettes på grunnlag av profilen som er valgt i samsvar med 

punkt 7.7.15.1.  
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7.7.16. Særtrekk ved det svenske jernbanenettet 

7.7.16.1. Gen erel t  

P-tilfeller 

For infrastruktur med direkte forbindelse til det finske jernbanenettet og for infrastruktur i havner kan særtrekkene 

ved det finske jernbanenettet som angitt i punkt 7.7.6 i denne TSI-en anvendes på spor som er beregnet på 

kjøretøyer for den nominelle sporvidden 1 524 mm. 

7.7.16.2. Avst and  mel lo m spormid t e  og p la t t fo rmkant  (4 .2 .9 .3)  

P-tilfeller 

Som fastsatt i punkt 4.2.9.3 nr. 1 skal avstanden mellom spormidten og plattformkanten parallelt med kjøreflaten 

(bq), som definert i avsnitt 13 i EN 15273-3:2013, beregnes med følgende verdier for tillatt ekstra overheng (Skin): 

a) på innsiden av kurven: Skin = 40,5/R, 

b) på utsiden av kurven: Skin = 31,5/R. 

7.7.17. Særtrekk ved Det forente kongerikes jernbanenett for Storbritannia 

7.7.17.1. TSI- l in j ekat egor i er  (4 .2 .1)  

P-tilfeller 

1) Når linjehastigheter er angitt i [km/t] som kategori eller ytelsesparameter i denne TSI-en, er det tillatt å 

omregne hastigheten til miles per time [mph] for Det forente kongerikes nasjonale jernbanenett i Storbritannia, 

som angitt i tillegg G. 

2) For alle linjer unntatt nye høyhastighetslinjer med trafikkode P1 er det i stedet for de profilene som er angitt i 

kolonnen «Profil» i tabell 2 og 3 i punkt 4.2.1 nr. 7, tillatt å bruke nasjonale tekniske regler som angitt i 

tillegg Q. 

7.7.17.2. Fr i t t ro mspro f i l  (4 .2 .3 .1)  

P-tilfeller 

For nasjonale profiler valgt i samsvar med punkt 7.7.17.1 nr. 2 gjelder i stedet for punkt 4.2.3.1 at frittromsprofilen 

skal fastsettes i samsvar med tillegg Q. 

7.7.17.3. Sporavst and  (4 .2 .3 .2)  

P-tilfeller 

1) På rette spor og på krumme spor med en radius på 400 m eller mer gjelder i stedet for punkt 4.2.3.2 at den 

nominelle sporavstanden skal være 3 400 mm. 

2) Dersom topografiske begrensninger gjør det umulig å oppnå en nominell sporavstand på 3 400 mm, er det 

tillatt å redusere sporavstanden, forutsatt at det treffes særlige tiltak for å sikre trygg avstand mellom tog som 

passerer hverandre. 

3) Reduksjonen av sporavstanden skal være i samsvar med den nasjonale tekniske regelen som er angitt i 

tillegg Q. 
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7.7.17.3.a Ekviva len t  koni s i t e t  (4 .2 .4 .5)  

P-tilfeller 

1) I stedet for punkt 4.2.4.5 nr. 3 gjelder følgende: De dimensjonerende verdiene for sporvidde, skinnehodeprofil 

og skinnehelling for frie linjer skal velges på en slik måte at grenseverdiene for ekvivalent konisitet angitt i 

tabell 32 ikke overskrides. 

Tabell 32 

Dimensjonerende grenseverdier for ekvivalent konisitet 

 Hjulprofil 

Hastighetsområde [km/t] S1002, GV1/40 EPS 

v ≤ 60 Vurdering ikke påkrevd 

60 < v ≤ 200 0,25 0,30 

200 < v ≤ 280 0,20 0,20 

v > 280 0,10 0,15 

2) I stedet for at punkt 4.2.4.5 nr. 4 gjelder, skal beregningen gjennomføres med følgende hjulsatser og med de 

angitte sporviddene (simulert i samsvar med EN 15302:2008+A1:2010): 

a) S 1002 som definert i vedlegg C til EN 13715:2006+A1:2010 med SR1. 

b) S 1002 som definert i vedlegg C til EN 13715:2006+A1:2010 med SR2. 

c) GV 1/40 som definert i vedlegg B til EN 13715:2006+A1:2010 med SR1. 

d) GV 1/40 som definert i vedlegg B til EN 13715:2006+A1:2010 med SR2. 

e) EPS som definert i vedlegg D til EN 13715:2006+A1:2010 med SR1. 

 For SR1 og SR2 gjelder følgende verdier: 

f) For systemer med sporvidde 1 435 mm: SR1 = 1 420 mm og SR2 = 1 426 mm. 

7.7.17.4. Maksimal  fø r in gsløs  l en gd e i  fas te  s idekryss  i  sporkryss /doble  kryssveksl er  (4 .2 .5 .3)  

P-tilfeller 

I stedet for punkt 4.2.5.3 gjelder at den dimensjonerende verdien for maksimal føringsløs lengde i faste skinnekryss 

skal være i samsvar med den nasjonale tekniske regelen angitt i tillegg Q. 

7.7.17.5. Gren severd i er  fo r  s t rakst i l tak for  sporveksle r  og  skinnekryss  (4 .2 .8 .6)  

P-tilfeller 

I stedet for punkt 4.2.8.6 nr. 1 bokstav b) gjelder følgende: For sporveksler og skinnekryss utformet i samsvar med 

«CEN56 Vertical» tillates en minimumsverdi for ledevidde i skinnekryss på 1 388 mm (målt 14 mm under 

kjøreflaten og på den teoretiske referanselinjen, i en passende avstand bak den faktiske krysspissen, som angitt i 

figur 2). 

7.7.17.6. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

For plattformhøyde er det i stedet for punkt 4.2.9.2 tillatt å anvende nasjonale tekniske regler som angitt i tillegg Q. 

7.7.17.7. Avst and  mel lo m spormid t e  og p la t t fo rmkant  (4 .2 .9 .3)  

P-tilfeller 

For avstand mellom spormidte og plattformkant er det i stedet for punkt 4.2.9.3 tillatt å anvende nasjonale tekniske 

regler som angitt i tillegg Q. 
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7.7.17.8. Ekviva len t  koni s i t e t  i  d r i f t  (4 .2 .11 .2)  

P-tilfeller 

I stedet for punkt 4.2.11.2 nr. 2 gjelder følgende: Infrastrukturforvalteren skal måle sporvidden og skinnehodeprofilene 

på det berørte stedet fra en avstand på omtrent 10 m. Gjennomsnittlig ekvivalent konisitet over en strekning på 100 m 

skal beregnes ved simulering med hjulsats a–e nevnt i punkt 7.7.17.3 nr. 2 i denne TSI-en, for ved den felles 

undersøkelsen å kontrollere overholdelse av grenseverdiene for sporets ekvivalente konisitet som angitt i tabell 14. 

7.7.17.9. Vurder ing av f r i t t ro msp ro f i l  (6 .2 .4 .1)  

P-tilfeller 

I stedet for at punkt 6.2.4.1 gjelder, er det tillatt å vurdere frittromsprofilen i samsvar med de nasjonale reglene 

angitt i tillegg Q. 

7.7.17.10. Vurder ing av sporavs tand  (6 .2 .4 .2)  

P-tilfeller 

I stedet for at punkt 6.2.4.2 gjelder, er det tillatt å vurdere sporavstanden i samsvar med de nasjonale reglene angitt 

i tillegg Q. 

7.7.17.11. Vurder ing av avst and  mel lo m spormid t e  og p l a t t fo rmkant  (6 .2 .4 .11)  

P-tilfeller 

I stedet for at punkt 6.2.4.11 gjelder, er det tillatt å vurdere avstanden mellom spormidte og plattformkant i samsvar 

med de nasjonale reglene angitt i tillegg Q. 

7.7.18. Særtrekk ved Det forente kongerikes jernbanenett for Nord-Irland 

7.7.18.1. Fr i t t ro mspro f i l  (4 .2 .3 .1)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 600 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.1 nr. 5 at det er tillatt å benytte den 

enhetlige frittromsprofilen IRL3 som fastsatt i tillegg O til denne TSI-en. 

7.7.18.2. Sporavst and  (4 .2 .3 .2)  

P-tilfeller 

For sporvidden 1 600 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.2 nr. 6 at sporavstanden skal fastsettes på grunnlag av de 

profilene som er valgt i samsvar med punkt 7.7.17.1. Den nominelle horisontale sporavstanden skal spesifiseres for 

konstruksjonen og ta hensyn til marginer for aerodynamiske virkninger. Minste tillatte verdi for den enhetlige 

frittromsprofilen IRL3 er et åpent punkt. 

7.7.18.3. Vurder ing av f r i t t ro msp ro f i l  (6 .2 .4 .1)  

P-tilfeller 

For sporvidden 1 600 mm gjelder i stedet for punkt 6.2.4.1 nr. 5 at vurdering av frittromsprofil som 

konstruksjonsgjennomgåelse skal gjøres med utgangspunkt i karakteristiske tverrsnitt ved hjelp av frittromsprofilen 

«IRL3», som definert i tillegg O til denne TSI-en. 

7.7.19. Særtrekk ved det slovakiske jernbanenettet 

7.7.19.1. TSI- l in j ekat egor i er  (4 .2 .1)  

P-tilfeller 

For trafikkode F1520 som definert i tabell 3 i punkt 4.2.1 nr. 7 er det for systemer med sporvidde 1 520 mm tillatt å 

bruke en aksellast på 24,5 t og en toglengde mellom 650 m og 1 050 m. 
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7.7.19.2. Minsteradius for horisontal kurve (4.2.3.4) 

P-tilfeller 

1) Følgende gjelder i stedet for punkt 4.2.3.4 nr. 2: S-kurver (unntatt på skiftestasjoner der vogner skiftes 

enkeltvis) med radier på mellom 150 m og 300 m skal på nye linjer utformes i samsvar med tabell 33 og 34 for 

å hindre bufferlåsing. 

2) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder følgende i stedet for punkt 4.2.3.4 nr. 3: På hovedspor skal S-

kurver med radier på mellom 150 m og 250 m konstrueres med minst 15 m rett spor mellom kurvene. 

3) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder følgende i stedet for punkt 4.2.3.4 nr. 3: På spor som ikke er 

hovedspor, skal S-kurver med radier på mellom 150 m og 250 m konstrueres i samsvar med tabell 33 og 34. 

Tabell 33 

Grenseverdier for lengden på et rett sporstykke mellom to lange sirkulære kurver i hver sin retning [m] 

R1/R2 150 160 170 180 190 200 220 230 250 280 300 

150 11,0 10,7 10,4 10,0 9,8 9,5 9,0 8,7 8,1 7,6 6,7 

160 10,7 10,4 10,0 9,8 9,5 9,0 8,6 8,1 7,6 6,7 6,4 

170 10,4 10,0 9,8 9,5 9,0 8,5 8,1 7,6 6,7 6,4 6,0 

180 10,0 9,8 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 6,6 6,4 6,0 5,5 

190 9,8 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 6,5 6,3 6,0 5,4 4,5 

R1/R2 150 160 170 180 190 200 220 230 250 280 300 

200 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 6,5 6,2 6,0 5,3 4,0 3,0 

220 9,0 8,6 8,1 7,5 6,5 6,2 6,0 5,3 4,0 3,0 0,0 

230 8,7 8,1 7,6 6,6 6,3 6,0 5,3 4,0 3,0 0,0  

250 8,1 7,6 6,7 6,4 6,0 5,3 4,0 3,0 0,0   

280 7,6 6,7 6,4 6,0 5,4 4,0 3,0 0,0    

300 6,7 6,4 6,0 5,5 4,5 3,0 0,0     

325 6,4 6,0 5,7 5,0 4,0 0,0      

350 6,3 5,8 5,2 4,0 3,0 0,0      

400 6,0 5,2 4,0 3,0 0,0       

450 5,5 4,5 3,0 0,0        

500 5,0 3,0 0,0         

600 3,0 0,0          

700 0,0           
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Tabell 34 

Grenseverdier for lengden på et rett sporstykke mellom to lange sirkulære kurver i hver sin retning [m] 

for passasjertog med hastigheter på opptil 40 km/t på andre spor enn hovedspor 

R1/R2 150 160 170 180 190 200 220 230 250 

150 11,0 10,7 10,4 10,0 9,8 9,5 9,0 8,7 8,1 

160 10,7 10,4 10,0 9,8 9,5 9,0 8,6 8,1 7,6 

170 10,4 10,0 9,8 9,5 9,0 8,5 8,1 7,6 6,7 

180 10,0 9,8 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 6,6 6,4 

190 9,8 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 6,5 6,3 6,0 

200 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 6,7 6,2 6,0 5,3 

220 9,0 8,6 8,1 7,5 6,5 6,2 6,0 5,3 4,0 

230 8,7 8,1 7,6 6,6 6,3 6,0 5,3 4,0 4,0 

250 8,1 7,6 6,7 6,4 6,0 5,3 4,0 4,0 4,0 

280 7,6 6,7 6,4 6,0 5,4 4,0 4,0 4,0 4,0 

300 6,7 6,4 6,0 5,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 

325 6,4 6,0 5,7 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

350 6,3 5,8 5,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

400 6,0 5,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

450 5,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

500 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

600 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

7.7.19.3. Minste rad iu s  for  ver t i kal  kurve  (4 .2 .4 .5)  

P-tilfeller 

1) Bare for sidespor med en maksimal hastighet på opptil 10 km/t gjelder i stedet for punkt 4.2.3.5 nr. 1 at radien i 

vertikale kurver (unntatt på skiftestasjoner) skal være minst 500 m både på en forhøyning og i en fordypning. 

2) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.3.5 nr. 3 at radien i vertikale kurver 

(unntatt på skiftestasjoner) skal være minst 2 000 m både på en forhøyning og i en fordypning, og ved 

plassmangel minst 1 000 m både på en forhøyning og i en fordypning. 

3) For sidespor med maksimal hastighet på opptil 10 km/t er det tillatt å bruke en radius for vertikale kurver på 

minst 500 m både på en forhøyning og i en fordypning. 

4) For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder følgende for skifterygger på skiftestasjoner i stedet for punkt 

4.2.3.5 nr. 4: Radien for vertikale kurver skal være minst 300 m på en forhøyning og 250 m i en fordypning. 

7.7.19.4. Manglende  overhø yd e (4 .2 .4 .3)  

P-tilfeller 

For alle typer rullende materiell konstruert for sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.4.3 nr. 3 at 

manglende overhøyde ikke skal overstige 137 mm. For passasjertrafikk gjelder denne grenseverdien for hastigheter 

opp til 230 km/t. For blandet trafikk gjelder denne grenseverdien for hastigheter opp til 160 km/t.  
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7.7.19.5. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  sporsk jevhe t  (4 .2 .8 .3 )  

P-tilfeller 

For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder punkt 4.2.8.3 nr. 1–3 i stedet for punkt 4.2.8.3 nr. 4 og 5. 

7.7.19.6. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  sporvidde so m en ke l t fe i l  (4 .2 .8 .4)  

P-tilfeller 

For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.4 nr. 2 at grenseverdiene for strakstiltak for 

sporvidde som enkeltfeil er fastsatt i tabell 35. 

Tabell 35 

Grenseverdi for strakstiltak for sporvidde for systemer med sporvidde 1 520 mm i Den slovakiske republikk 

Hastighet [km/t] Dimensjoner [mm] 

 Minste sporvidde Største sporvidde 

v ≤ 80 1 511 1 555 

80 < v ≤ 120 1 512 1 550 

120 < v ≤ 160 1 513 1 545 

160 < v ≤ 230 1 514 1 540 

7.7.19.7. Gren severd i  fo r  s t rakst i l tak for  o verhø yd e (4 .2 .8 .5)  

P-tilfeller 

For systemer med sporvidde 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.5 nr. 3 at maksimal tillatt overhøyde i drift er 

170 mm. 

7.7.19.8. Gren severd i er  fo r  s t rakst i l tak for  sporveksle r  og  skinnekryss  (4 .2 .8 .6)  

P-tilfeller 

For den nominelle sporvidden 1 520 mm gjelder i stedet for punkt 4.2.8.6 nr. 3 at de tekniske egenskapene for 

sporveksler og skinnekryss skal være i samsvar med følgende driftsverdier: 

a) Minimumsverdi for mellomrom på det smaleste stedet mellom åpen sporvekseltunge og stokkskinne er 60 mm. 

b) Minimumsverdi for ledevidde i skinnekryss er 1 472 mm. Denne verdien skal måles 14 mm under kjøreflaten 

og på den teoretiske referanselinjen, i en passende avstand bak den faktiske krysspissen, som angitt i figur 2. 

For kryss med avrundet krysspiss kan denne verdien reduseres. I så fall skal infrastrukturforvalteren påvise at 

avrundingen er tilstrekkelig til å sikre at hjulet ikke vil treffe den faktiske krysspissen. 

c) Maksimumsverdi for fri hjulpassasje ved krysspiss er 1 436 mm. 

d) Minste sporrillebredde er 40 mm. 

e) Minste sporrilledybde er 40 mm. 

f) Maksimal overhøyde på ledeskinnen er 54 mm.  
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7.7.19.9. P la t t fo rmhø yde (4 .2 .9 .2)  

P-tilfeller 

For fornyede linjer med maksimal hastighet på høyst 120 km/t tillates en nominell plattformhøyde på 200–300 mm 

over kjøreflaten. 

7.7.19.10. Ekviva len t  koni s i t e t  i  d r i f t  (4 .2 .11 .2)  

T-tilfeller 

Inntil det innføres utstyr til måling av elementer som er nødvendige for å beregne konisitet i drift, er det tillatt å 

unnlate å vurdere denne parameteren i Den slovakiske republikk. 

7.7.19.11. Svi l l er  (5 .3 .3)  

P-tilfeller 

Kravet i punkt 5.3.3 nr. 2 får anvendelse på hastigheter over 250 km/t. 

 _____  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1361 

 

Tillegg A 

Vurdering av samtrafikkomponenter 

Egenskapene for de samtrafikkomponentene som det meldte organet eller produsenten skal vurdere i samsvar med den valgte 

modulen i de ulike utformings-, utviklings- og produksjonsfasene, er merket med «X» i tabell 36. Dersom det ikke er krav om 

vurdering, er dette angitt med «ikke relevant» i tabellen. 

Det kreves ingen særlig framgangsmåte for vurdering av samtrafikkomponenter i delsystemet «Infrastruktur». 

Tabell 36 

Vurdering av samtrafikkomponenter for EF-samsvarserklæringen 

Egenskaper som skal vurderes 

Vurdering i følgende fase 

Prosjekterings- og utviklingsfase 

Produksjonsfase 

Produksjonsprosess 

+ produktprøving 

Konstruksjons-

gjennomgåelse 

Undersøkelse av 

framstillings-

prosessen 

Typeprøving 
Produktkvalitet 

(serie) 

5.3.1 Skinne     

5.3.1.1 Skinnehodeprofil X ikke relevant X X 

5.3.1.2 Skinnens hardhet X X X X 

5.3.2 Skinnens festesystemer ikke relevant ikke relevant X X 

5.3.3 Sviller X X ikke relevant X 
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Tillegg B 

Vurdering av delsystemet «Infrastruktur» 

Egenskapene for de samtrafikkomponentene som skal vurderes i de ulike utformings-, utviklings- og produksjonsfasene, er 

merket med «X» i tabell 37. 

Dersom det ikke kreves at et meldt organ foretar vurdering, er dette angitt med «ikke relevant» i tabellen. Dette utelukker ikke 

behovet for å gjennomføre andre vurderinger innenfor rammen av andre faser. 

Definisjon av vurderingsfasene: 

1) «Konstruksjonsgjennomgåelse»: omfatter kontroll av at verdier/parametrer er i samsvar med gjeldende TSI-krav til den 

endelige konstruksjonen. 

2) «Montering før ibruktaking»: kontroll på stedet av at det faktiske produktet er i samsvar med de relevante konstruksjons-

parametrene rett før det tas i bruk. 

I kolonne 3 henvises det til punkt 6.2.4, «Særlige framgangsmåter for vurdering av delsystemet», og punkt 6.2.5, «Tekniske 

løsninger som gir formodning om samsvar i prosjekteringsfasen». 

Tabell 37 

Vurdering av delsystemet «Infrastruktur» med henblikk på EF-samsvarskontroll 

Egenskaper som skal vurderes 

Ny linje eller oppgraderings-/fornyelsesprosjekt 
Særlige framgangsmåter 

for vurdering Konstruksjons-

gjennomgåelse 

Montering før 

ibruktaking 

1 2 3 

Frittromsprofil (4.2.3.1) X X 6.2.4.1 

Sporavstand (4.2.3.2) X X 6.2.4.2 

Største helling (4.2.4.3) X ikke relevant  

Minsteradius for horisontal kurve (4.2.3.4) X X 6.2.4.4 

Minsteradius for vertikal kurve (4.2.4.5) X ikke relevant 6.2.4.4 

Nominell sporvidde (4.2.4.1) X X 6.2.4.3 

Overhøyde (4.2.4.2) X X 6.2.4.4 

Manglende overhøyde (4.2.4.3) 
X ikke relevant 

6.2.4.4 

6.2.4.5 

Sprang i manglende overhøyde (4.2.4.4) X ikke relevant 6.2.4.4 

Vurdering av dimensjonerende verdier for ekvivalent 

konisitet (4.2.4.5) 
X ikke relevant 6.2.4.6 

Skinnehodeprofil for frie linjer (4.2.4.6) X ikke relevant 6.2.4.7 

Skinnehelling (4.2.4.7) X ikke relevant  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1363 

 

Egenskaper som skal vurderes 

Ny linje eller oppgraderings-/fornyelsesprosjekt 
Særlige framgangsmåter 

for vurdering Konstruksjons-

gjennomgåelse 

Montering før 

ibruktaking 

1 2 3 

Konstruksjonsgeometri for sporveksler og skinnekryss 

(4.2.5.1) 
X ikke relevant 6.2.4.8 

Bruk av skinnekryss med bevegelig krysspiss (4.2.5.2) X ikke relevant 6.2.4.8 

Maksimal føringsløs lengde i faste sidekryss i sporkryss/ 

doble kryssveksler (4.2.5.3) 
X ikke relevant 6.2.4.8 

Sporets evne til å motstå vertikale belastninger (4.2.6.1) X ikke relevant 6.2.5 

Sporets evne til å motstå langsgående krefter (4.2.6.2) X ikke relevant 6.2.5 

Sporets evne til å motstå sidekrefter (4.2.6.3) X ikke relevant 6.2.5 

Nye broers evne til å motstå trafikkbelastninger (4.2.7.1) X ikke relevant 6.2.4.9 

Ekvivalent vertikal belastning fra nye jordkonstruksjoner 

og virkninger av jordtrykk (4.2.7.2) 
X ikke relevant 6.2.4.9 

Motstandsevne hos nye konstruksjoner over eller ved 

sporet (4.2.7.3) 
X ikke relevant 6.2.4.9 

Eksisterende broers og jordkonstruksjoners evne til å 

motstå trafikkbelastninger (4.2.7.4) 
X ikke relevant 6.2.4.10 

Grenseverdi for strakstiltak for sidefeil (4.2.8.1) ikke relevant ikke relevant  

Grenseverdi for strakstiltak for høydefeil (4.2.8.2) ikke relevant ikke relevant  

Grenseverdi for strakstiltak for sporskjevhet (4.2.8.3) ikke relevant ikke relevant  

Grenseverdi for strakstiltak for sporvidde som en enkelt-

feil (4.2.8.4) 
ikke relevant ikke relevant  

Grenseverdi for strakstiltak for overhøyde (4.2.8.5) ikke relevant ikke relevant  

Grenseverdi for strakstiltak for sporveksler og skinnekryss 

(4.2.8.6) 
ikke relevant ikke relevant  

Plattformers nyttelengde (4.2.9.1) X ikke relevant  

Plattformhøyde (4.2.9.2) X X  

Avstand mellom spormidte og plattformkant (4.2.9.3) X X 6.2.4.11 

Sporets utforming langs plattformer (4.2.9.4) X ikke relevant  

Maksimale trykkvariasjoner i tunneler (4.2.10.1) X ikke relevant 6.2.4.12 

Virkninger av sidevind (4.2.10.2) ikke relevant ikke relevant 6.2.4.13 

Avstandsmerker (4.2.11.1) ikke relevant ikke relevant  
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Egenskaper som skal vurderes 

Ny linje eller oppgraderings-/fornyelsesprosjekt 
Særlige framgangsmåter 

for vurdering Konstruksjons-

gjennomgåelse 

Montering før 

ibruktaking 

1 2 3 

Ekvivalent konisitet i drift (4.2.11.2) ikke relevant ikke relevant  

Toalettømming (4.2.12.2) ikke relevant ikke relevant 6.2.4.14 

Anlegg for utvendig rengjøring av tog (4.2.12.3) ikke relevant ikke relevant 6.2.4.14 

Vannpåfylling (4.2.12.4) ikke relevant ikke relevant 6.2.4.14 

Drivstoffpåfylling (4.2.12.5) ikke relevant ikke relevant 6.2.4.14 

Stasjonær strømforsyning (4.2.12.6) ikke relevant ikke relevant 6.2.4.14 

Anvendelse av samtrafikkomponenter ikke relevant X  
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Tillegg C 

Tekniske egenskaper for sporkonstruksjoner og sporveksel- og skinnekrysskonstruksjoner 

 _____  

Tillegg C.1 

Tekniske egenskaper for sporkonstruksjoner 

Sporkonstruksjoner skal defineres av minst følgende tekniske egenskaper: 

a) Skinner 

— Profil(er) og stålkvaliteter 

— Helsveisede skinner eller skinnelengde (for sporavsnitt med skjøtede skinner) 

b) Festesystem 

— Type 

— Underlagsplatens stivhet 

— Klemstyrke 

— Lengdeinnspenning 

c) Sviller 

— Type 

— Evne til å motstå vertikale belastninger: 

— Betong: dimensjonerende bøyemoment 

— Tre: samsvar med EN 13145:2001 

— Stål: tverrsnittets treghetsmoment 

— Evne til å motstå langsgående og sidekrefter: geometri og vekt 

— Nominell sporvidde og konstruksjonssporvidde 

d) Skinnehelling 

e) Ballasttverrsnitt (ballastskulder – ballasttykkelse) 

f) Ballasttype (grad = kornstørrelsefordeling) 

g) Svilleavstand 

h) Spesialinnretninger, f.eks. svilleankere, tredje/fjerde skinne etc. 

 _____  
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Tillegg C.2 

Tekniske egenskaper for sporveksel- og skinnekrysskonstruksjoner 

Sporveksel- og skinnekrysskonstruksjoner skal defineres av minst følgende tekniske egenskaper: 

a) Skinner 

— Profil(er) og stålkvaliteter (sporvekseltunge, stokkskinne) 

— Helsveisede skinner eller skinnelengde (for sporavsnitt med skjøtede skinner) 

b) Festesystem 

— Type 

— Underlagsplatens stivhet 

— Klemstyrke 

— Lengdeinnspenning 

c) Sviller 

— Type 

— Evne til å motstå vertikale belastninger: 

— Betong: dimensjonerende bøyemoment 

— Tre: samsvar med EN 13145:2001 

— Stål: tverrsnittets treghetsmoment 

— Evne til å motstå langsgående og sidekrefter: geometri og vekt 

— Nominell sporvidde og konstruksjonssporvidde 

d) Skinnehelling 

e) Ballasttverrsnitt (ballastskulder – ballasttykkelse) 

f) Ballasttype (grad = kornstørrelsefordeling) 

g) Type kryss (fast eller bevegelig punkt) 

h) Type låsing (sporveksel, bevegelig skinnekryss) 

i) Spesialinnretninger, f.eks. svilleankere, tredje/fjerde skinne osv. 

j) Generell tegning av sporveksler og skinnekryss som viser: 

— Et geometrisk diagram (trekant) som beskriver lengden på avvikesporet og tangentene på enden av avvikesporet 

— De viktigste geometriske egenskapene, som hovedradiene i tungeanordningen, mellompartiet og krysspartiet samt 

kryssingsvinkelen 

— Svilleavstand 

 _____  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1367 

 

Tillegg D 

Vilkår for bruk av sporkonstruksjoner og sporveksel- og skinnekrysskonstruksjoner 

 _____  

Tillegg D.1 

Vilkår for bruk av sporkonstruksjon 

Vilkårene for bruk av sporkonstruksjoner defineres som følger: 

a) Største aksellast [t] 

b) Høyeste linjehastighet [km/t] 

c) Minsteradius for horisontal kurve [m] 

d) Største overhøyde [mm] 

e) Største manglende overhøyde [mm] 

 _____  

Tillegg D.2 

Vilkår for bruk av sporveksel- og skinnekrysskonstruksjoner 

Vilkårene for bruk av sporveksel- og skinnekrysskonstruksjoner defineres som følger: 

a) Største aksellast [t] 

b) Høyeste linjehastighet [km/t] på gjennomgående spor og avvikespor i sporveksler 

c) Regler for krumme avvikespor basert på generelle konstruksjoner, med minste krumming (for gjennomgående spor og 

avvikespor i sporveksler) 

 _____  
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Tillegg E 

Krav til bæreevne for konstruksjoner etter trafikkode 

Minstekravene til bæreevne for konstruksjoner er fastsatt i tabell 38 og 39 etter trafikkodene angitt i tabell 2 og 3. Kravene til 

bæreevne for konstruksjoner er fastsatt i tabell 38 og 39 ved en kombinert størrelse som består av EN-linjekategorien og en 

tilsvarende maksimumshastighet. EN-linjekategorien og den tilhørende hastigheten skal anses som en enkelt kombinert 

størrelse. 

EN-linjekategorien er en funksjon av aksellast og geometriske aspekter knyttet til akselavstanden. EN-linjekategoriene er angitt 

i vedlegg A til EN 15528:2008+A1:2012. 

Tabell 38 

EN-linjekategori – tilhørende hastighet(1) (6)[km/t] – passasjertrafikk 

Trafikkode 

Passasjervogner (herunder 

sittevogner, reisegodsvogner 

og biltransportvogner) og lette 

godsvogner(2) (3) 

Lokomotiver og 

trekkraftkjøretøyer(2) (4) 

Elektrisk drevne eller 

dieseldrevne togsett, 

motorvogner og 

skinnebusser(2) (3) 

P1 Åpent punkt 

P2 

P3a (> 160 km/t) A – 200 

B1 – 160 

D2 – 200(11) Åpent punkt 

P3b (≤ 160 km/t) B1 – 160 D2 – 160 C2(8) – 160 

D2(9) – 120 

P4a (> 160 km/h) A – 200 

B1 – 160 

D2 – 200(11) Åpent punkt 

P4b (≤ 160 km/t) A – 160 

B1 – 140 

D2 – 160 B1(7) – 160 

C2(8) – 140 

D2(9) – 120 

P5 B1 – 120 C2 – 120(5) B1(7) – 120 

P6 a12(10) 

P1520 Åpent punkt 

P1600 Åpent punkt 

Tabell 39 

EN-linjekategori – tilhørende hastighet(1) (2)[km/t] – godstrafikk 

Trafikkode Godsvogner og andre kjøretøyer Lokomotiver(3) 

F1 D4 – 120 D2 – 120 

F2 D2 – 120 D2 – 120 
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Trafikkode Godsvogner og andre kjøretøyer Lokomotiver(3) 

F3 C2 – 100 C2 – 100 

F4 B2 – 100 B2 – 100 

F1520 Åpent punkt 

F1600 Åpent punkt 

(1) Hastighetsverdien angitt i tabellen tilsvarer maksimumskravet til linjen og kan være lavere i samsvar med kravene i punkt 4.2.1 nr. 10. Ved 

kontroll av enkeltstående konstruksjoner på linjen er det tillatt å ta hensyn til kjøretøytypen og den lokalt tillatte hastigheten. 

(2) Passasjervogner (herunder sittevogner, reisegodsvogner, biltransportvogner), andre kjøretøyer, lokomotiver, trekkraftkjøretøyer, 

dieseldrevne og elektrisk drevne motorvognsett, motorvogner og skinnebusser er definert i TSI-en for rullende materiell. Lette godsvogner 

defineres som reisegodsvogner, bortsett fra at de kan framføres i togsett som ikke er beregnet på transport av passasjerer. 

(3) Kravene til konstruksjoner er forenlige med sittevogner, reisegodsvogner, biltransportvogner, lette godsvogner og kjøretøyer i dieseldrevne 

og elektrisk drevne togsett og motorvogner med en lengde på 18-27,5 m for konvensjonelle og leddelte kjøretøyer og en lengde på 9-14 m 

for normale enkeltaksler. 

(4) Kravene til konstruksjoner er forenlige med inntil to sammenkoplede lokomotiver og/eller trekkraftkjøretøyer. Kravene til konstruksjoner 

er forenlige med en maksimumshastighet på 120 km/t for tre eller flere sammenkoplede lokomotiver og/eller trekkraftkjøretøyer (eller et 

tog av lokomotiver og/eller trekkraftkjøretøyer), forutsatt at lokomotivene og/eller trekkraftkjøretøyene overholder de tilsvarende 

grenseverdiene for godsvogner. 

(5) For trafikkode P5 kan medlemsstaten angi om kravene til lokomotiver og trekkraftkjøretøyer får anvendelse. 

(6) Ved kontroll av kompatibiliteten mellom enkeltstående tog og strukturer skal grunnlaget for kontrollen være i samsvar med tillegg K til 

denne TSI-en. 

(7) Kravene til konstruksjoner er forenlige med en gjennomsnittlig masse per lengdeenhet over lengden av hver sittevogn/hvert kjøretøy på 

2,75 t/m. 

(8) Kravene til konstruksjoner er forenlige med en gjennomsnittlig masse per lengdeenhet over lengden av hver sittevogn/hvert kjøretøy på 3,1 

t/m. 

(9) Kravene til konstruksjoner er forenlige med en gjennomsnittlig masse per lengdeenhet over lengden av hver sittevogn/hvert kjøretøy på 3,5 

t/m. 

(10) Se tillegg L til denne TSI-en. 

(11) Bare kjøretøyer med fire aksler er tillatt. Avstanden mellom akslene i en boggi skal være minst 2,6 m. Den gjennomsnittlige massen per 

lengdeenhet over hele kjøretøyets lengde skal ikke overstige 5,0 t/m. 



Nr. 57/1370 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Tillegg F 

Krav til bæreevne for konstruksjoner etter trafikkode i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland 

Minstekravene til bæreevne for konstruksjoner er fastsatt i tabell 40 og 41 etter trafikkodene angitt i tabell 2 og 3. Kravene til 

bæreevne for konstruksjoner er fastsatt i tabell 40 og 41 ved en kombinert størrelse som består av RA-nummeret og en 

tilsvarende maksimumshastighet. RA-nummeret og den tilhørende hastigheten skal anses som en enkelt kombinert størrelse. 

RA-nummeret er en funksjon av aksellast og geometriske aspekter knyttet til akselavstanden. RA-numrene er fastsatt i de 

nasjonale tekniske reglene som er meddelt for dette formål. 

Tabell 40 

RA-nummer – tilhørende hastighet(1) (5)[miles per time] – passasjertrafikk 

Trafikkode 

Passasjervogner (herunder 

sittevogner, reisegodsvogner 

og biltransportvogner) og lette 

godsvogner(2) (3) (6) 

Lokomotiver og 

trekkraftkjøretøyer(2) (4) 

Elektrisk drevne eller 

dieseldrevne togsett, 

motorvogner og 

skinnebusser(2) (3) (6) 

P1 Åpent punkt 

P2 

P3a (> 160 km/t) RA1 – 125 

RA2 – 90 

RA7 – 125(7) 

RA8 – 110(7) 

RA8 – 100(8) 

RA5 – 125(9) 

Åpent punkt 

P3b (≤ 160 km/t) RA1 – 100 

RA2 – 90 

RA8 – 100(8) 

RA5 – 100(9) 

RA3 – 100 

P4a (> 160 km/h) RA1 – 125 

RA2 – 90 

RA7 – 125(7) 

RA7 – 100(8) 

RA4 – 125(9) 

Åpent punkt 

P4b (≤ 160 km/t) RA1 – 100 

RA2 – 90 

RA7 – 100(8) 

RA4 – 100(9) 

RA3 – 100 

P5 RA1 – 75 RA5 – 75(8)(10) 

RA4 – 75(9)(10) 

RA3 – 75 

P6 RA1 

P1600 Åpent punkt 

Tabell 41 

RA-nummer – tilhørende hastighet(1) (2)[miles per time] – godstrafikk 

Trafikkode Godsvogner og andre kjøretøyer Lokomotiver(3) (4) (5) 

F1 RA8 – 75 RA7 – 75 

F2 RA7 – 75 RA7 – 75 
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Trafikkode Godsvogner og andre kjøretøyer Lokomotiver(3) (4) (5) 

F3 RA5 – 60 RA7 – 60 

F4 RA4 – 60 RA5 – 60 

F1600 Åpent punkt 

(1) Hastighetsverdien angitt i tabellen tilsvarer maksimumskravet til linjen og kan være lavere i samsvar med kravene i punkt 4.2.1 nr. 10. Ved 

kontroll av enkeltstående konstruksjoner på linjen er det tillatt å ta hensyn til kjøretøytypen og den lokalt tillatte hastigheten. 

(2) Passasjervogner (herunder sittevogner, reisegodsvogner, biltransportvogner), andre kjøretøyer, lokomotiver, trekkraftkjøretøyer, 

dieseldrevne og elektrisk drevne motorvognsett, motorvogner og skinnebusser er definert i TSI-en for rullende materiell. Lette godsvogner 

defineres som reisegodsvogner, bortsett fra at de kan framføres i togsett som ikke er beregnet på transport av passasjerer. 

(3) Kravene til konstruksjoner er forenlige med sittevogner, reisegodsvogner, biltransportvogner, lette godsvogner og kjøretøyer i dieseldrevne 

og elektrisk drevne togsett og motorvogner med en lengde på 18-27,5 m for konvensjonelle og leddelte kjøretøyer og en lengde på 9-14 m 

for normale enkeltaksler. 

(4) Kravene til konstruksjoner er forenlige med inntil to sammenkoplede lokomotiver og/eller trekkraftkjøretøyer. Kravene til konstruksjoner 

er forenlige med en maksimumshastighet på 120 km/t for tre eller flere sammenkoplede lokomotiver og/eller trekkraftkjøretøyer (eller et 

tog av lokomotiver og/eller trekkraftkjøretøyer), forutsatt at lokomotivene og/eller trekkraftkjøretøyene overholder de tilsvarende 

grenseverdiene for godsvogner. 

(5) Ved kontroll av kompatibiliteten mellom enkeltstående tog og strukturer skal grunnlaget for kontrollen være i samsvar med tillegg K til 

denne TSI-en, med mindre det er endret ved de nasjonale tekniske reglene som er meddelt for dette formål. 

(6) Kravene til konstruksjoner er forenlige med en gjennomsnittlig masse per lengdeenhet over lengden av hver sittevogn/hvert kjøretøy på 3,0 

t/m. 

(7) Bare kjøretøyer med fire aksler er tillatt. Avstanden mellom akslene i en boggi skal være minst 2,6 m. Den gjennomsnittlige massen per 

lengdeenhet over hele kjøretøyets lengde skal ikke overstige 4,6 t/m. 

(8) Kjøretøyer med fire eller seks aksler er tillatt. 

(9) Motorbanevogn: Bare kjøretøyer med fire aksler er tillatt. Omfatter også lokomotiver der lengdeforskjellen mellom lokomotivet og 

kjøretøyene uten trekkraft er mindre enn 15% av lengden på kjøretøyene uten trekkraft ved hastigheter på over 90 mph. 

(10) For trafikkode P5 kan medlemsstaten angi om kravene til lokomotiver og trekkraftkjøretøyer får anvendelse. 

  



Nr. 57/1372 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Tillegg G 

Omregning av hastighet til miles per time for Irland og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland 

Tabell 42 

Omregning av hastighet fra [km/t] til [mph] 

Hastighet [km/t] Hastighet [mph] 

2 1 

3 1 

5 3 

10 5 

15 10 

20 10 

30 20 

40 25 

50 30 

60 40 

80 50 

100 60 

120 75 

140 90 

150 95 

160 100 

170 105 

180 110 

190 120 

200 125 

220 135 

225 140 

230 145 

250 155 

280 175 

300 190 

320 200 

350 220 
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Tillegg H 

Frittromsprofil for systemer med sporvidde 1 520 mm 

Figur 3 

Frittromsprofil for systemer med sporvidde 1 520 mm [dimensjoner i mm] 

 

• • • • • • • Sone der konstruksjoner kan tillates (signaler, ballastprofil osv.) 

Forklaringer til figur 3: 

Alle horisontale dimensjoner skal måles fra midten av sporet, og alle vertikale dimensjoner skal måles fra toppen av 

skinnehodet. 

Venstre side av konturen – anvendelser for spor på jernbanestasjon, ved stopp/opphold og for sidespor/industrispor (unntatt 

kontur Ia, Ib, IIa, IIIa). 

Høyre side av konturen – anvendelser på spor på frie linjer. 

Anvendelse av bestemte deler av konturen: 

1,I – 1, I – kontur av frittromsprofil for ikke-elektrifiserte spor. 

1,I – II – III – II – 1,I – kontur av frittromsprofil for elektrifiserte spor – for spor på frie linjer, spor på jernbanestasjonen og 

sidespor/industrispor der det ikke forventes at kjøretøyer skal stå stille. 

Ia – Ib – IIa – IIIa – kontur av frittromsprofil for elektrifiserte spor – for andre stasjonsspor og andre sidespor/industrispor. 

Merk: Verdiene 1 000 mm, 1 020 mm, 6 900 mm og 6 400 angitt i telleren gjelder kontaktsystemer med bærekabel.  
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Verdiene 1 100 mm, 1 120 mm, 6 750 mm og 6 400 angitt i nevneren gjelder kontaktsystemer uten bærekabel. 

11 – 10 – 3 – kontur for frittromsprofil for konstruksjoner og utstyr (unntatt tunneler, broer, plattformer, ramper) på yttersiden 

av «kantspor». 

9 – 4a – kontur for frittromsprofil for tunneler, rekkverk på broer, hevede spor (ballastprofil), signaler, fyllingsskråninger og 

rekkverk på andre underbygningskonstruksjoner. 

12 – 12 — kontur som ingen innretninger kan stikke over (på spor mellom stasjoner eller på stasjoner innenfor nyttbar 

sporlengde), unntatt overdekning av planoverganger, baliser, vekslemekanismer og tilhørende, nært beliggende signal- og 

sikkerhetsutstyr. 

14 – 14 – kontur for bygninger (eller fundamenter), nedgravde kabler, stålkabler, rør og andre konstruksjoner enn 

jernbanekonstruksjoner (unntatt signal- og sikkerhetsutstyr). 

For nominell sporvidde 1 520 mm gjelder følgende: a1 = 670 mm og a2 = 760 mm. 

For nominell sporvidde 1 524 mm gjelder følgende: a1 = 672 mm og a2 = 762 mm. 

Figur 4 

Referanseprofil for de nedre delene på spor med dobbel kryssveksel 

 

Forklaring til figur 4: 

Avstanden på 760 mm gjelder sporvidde 1 520 mm, og 762 mm gjelder sporvidde 1 524 mm. 

Figur 5 

Referanseprofil for de nedre delene på skiftestasjoner utstyrt med skinnebremser 

 

 _____  
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Tillegg I 

S-kurver med radier på mellom 150 m og 300 m 

Verdiene i tabell 43 er basert på et referansekjøretøy (basispassasjervogn med boggisenteravstand a = 19 m og avstand mellom 

bufferens kontaktflate og boggidreietappen nt = 3,7 m, bufferbredde Δ = 635 mm og kjøretøyets tverrspill w = +/– 60 mm) og 

en forskjell i kurveutslag på 395 mm for to sammenkoplede basispassasjervogner. 

Verdiene i tabell 44 er basert på et referansekjøretøy (basisgodsvogn med avstand mellom endeaksler og boggidreietapper = 

12 m og avstand mellom bufferens kontaktflate og boggidreietappen = 3 m) og en forskjell i kurveutslag på 225 mm for to 

sammenkoplede basisgodsvogner. 

På grunn av lokale forhold kan det være nødvendig å kreve større lengde på det mellomliggende sporstykket, særlige driftsvilkår 

eller større bufferbredde for å hindre bufferlåsing for eksisterende kjøretøyer som ikke oppfyller disse forutsetningene. 

Tabell 43 

Minstelengde på et rett sporstykke mellom to lange sirkulære kurver i hver sin retning [m] 

R1 

R2 
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 

150 10,78 10,53 10,29 10,06 9,83 9,6 9,38 9,16 8,94 8,73 8,52 8,31 8,11 7,91 7,71 

160 10,29 9,86 9,48 9,22 8,97 8,73 8,49 8,25 8,02 7,79 7,56 7,34 7,12 6,91 6,69 

170 9,83 9,37 8,97 8,62 8,3 8,04 7,78 7,53 7,28 7,04 6,8 6,55 6,31 6,06 5,81 

180 9,38 8,91 8,49 8,12 7,78 7,48 7,2 6,93 6,65 6,37 6,08 5,79 5,49 5,18 4,86 

190 8,94 8,45 8,02 7,63 7,28 6,96 6,65 6,33 6 5,67 5,33 4,97 4,59 4,19 3,76 

200 8,52 8,01 7,56 7,16 6,8 6,44 6,08 5,71 5,33 4,93 4,5 4,04 3,54 2,97 2,28 

210 8,11 7,59 7,12 6,7 6,31 5,91 5,49 5,06 4,59 4,09 3,54 2,91 2,11 0,73 0 

220 7,71 7,17 6,69 6,25 5,81 5,35 4,86 4,34 3,76 3,1 2,28 0,95 0 0 0 

230 7,32 6,77 6,27 5,79 5,29 4,76 4,18 3,52 2,74 1,67 0 0 0 0 0 

240 6,95 6,38 5,85 5,32 4,74 4,11 3,38 2,5 1,07 0 0 0 0 0 0 

250 6,58 5,99 5,42 4,81 4,14 3,36 2,39 0,51 0 0 0 0 0 0 0 

260 6,22 5,6 4,97 4,26 3,46 2,44 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0 

270 5,86 5,2 4,48 3,66 2,64 0,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

280 5,51 4,78 3,96 2,96 1,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

290 5,15 4,33 3,37 2,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300 4,77 3,85 2,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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R1 

R2 
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 

310 4,37 3,31 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

320 3,95 2,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

330 3,47 1,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

340 2,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

350 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

360 1,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabell 44 

Grenseverdier for lengden på et rett sporstykke mellom to lange sirkulære kurver i hver sin retning [m] på linjer som er forbeholdt 

godstrafikk 

R1 

R2 
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 

150 6,79 6,61 6,43 6,25 6,09 5,92 5,76 5,60 5,44 5,28 5,13 

160 6,43 6,20 6,01 5,82 5,63 5,45 5,26 5,07 4,89 4,70 4,51 

170 6,09 5,85 5,63 5,42 5,20 4,98 4,76 4,54 4,31 4,08 3,84 

180 5,76 5,51 5,26 5,01 4,76 4,51 4,25 3,98 3,70 3,40 3,09 

190 5,44 5,16 4,89 4,60 4,31 4,01 3,70 3,36 3,01 2,61 2,15 

200 5,13 4,82 4,51 4,18 3,84 3,48 3,09 2,65 2,15 1,51 0 

210 4,82 4,47 4,11 3,73 3,32 2,88 2,37 1,73 0,68 0 0 

220 4,50 4,11 3,69 3,25 2,75 2,15 1,35 0 0 0 0 

230 4,17 3,73 3,24 2,70 2,04 1,07 0 0 0 0 0 

240 3,83 3,32 2,74 2,04 0,96 0 0 0 0 0 0 

250 3,47 2,87 2,15 1,07 0 0 0 0 0 0 0 

260 3,08 2,36 1,35 0 0 0 0 0 0 0 0 

270 2,65 1,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

280 2,16 0,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

290 1,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tillegg J 

Sikkerhet i faste sidekryss i sporkryss/doble kryssveksler 

J.1) Faste sidekryss i sporkryss/doble kryssveksler bør konstrueres slik at den føringsløse lengden ikke er for lang. I slike 

skinnekryss kan ikke ledeskinnen konstrueres slik at føring er sikret over hele lengden. Denne føringsløse lengden kan 

godkjennes opp til en viss grense som defineres ved en referansesituasjon der følgende fastsettes: 

a) Minste krysningsvinkel: tangens 1:9 (tgα = 0,11, α = 6°20′) 

b) Minsteradius gjennom skinnekryss: 450 m 

c) Minstehøyde på ledeskinne: 45 mm 

d) Spissens form skal være som i figuren nedenfor. 

Figur 6 

Sidekryss i sporkryss/doble kryssveksler 

 

RE = kjørekant 

CF = ledekant  
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Figur 7 

Avrunding av krysspiss X på ledekant 

 

X = 3 mm (over en lengde på 150 mm) 

Y = 8 mm (over en lengde på ca. 200 til 500 mm) 

J.2) Dersom ett eller flere av kravene ovenfor ikke oppfylles, skal konstruksjonen verifiseres, ved å kontrollere om den 

føringsløse lengden er ekvivalent eller om interferensen mellom hjul og krysspiss når de kommer i kontakt, er akseptabel. 

J.3) Konstruksjonen skal kontrolleres for hjul med diameter på mellom 630 mm og 840 mm. For hjuldiametre mellom 330 mm 

og 630 mm er særlig påvisning nødvendig. 

J.4) Ved hjelp av figurene nedenfor kan føringsløs lengde enkelt verifiseres for en bestemt situasjon med forskjellige 

krysningsvinkler, forskjellig høyde på ledeskinnen og forskjellig krumming. 

I figurene er det tatt høyde for følgende maksimale sportoleranser: 

a) Sporvidde mellom 1 433 mm og 1 439 mm 

b) Ledevidde mellom 1 393 mm og 1 398 mm 

c) Fri hjulpassasje ≤ 1 356 mm 

Ved hjelp av figur 8 er det mulig å spesifisere den minste hjuldiameteren som kan kjøre i krumme kryss med en radius på 

450 m, og ved hjelp av figur 9 er det mulig å gjøre det samme for rette kryss. 

For andre situasjoner kan det foretas særlige beregninger. 

J.5) For systemer med andre sporvidder enn 1 435 mm skal det foretas særlige beregninger.  
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Figur 8 

Minste hjuldiameter i forhold til kryssingsvinkel for et kryss med radius 450 m 

 

1 Minste hjuldiameter [mm] 

2 N for tangens til kryssingsvinkelen, 1:N 

3 Høyde på ledeskinne [mm] (Z3)  
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Figur 9 

Minste hjuldiameter i forhold til kryssingsvinkel for et rett kryss 

 

1 Minste hjuldiameter [mm] 

2 N for tangens til kryssingsvinkelen, 1:N 

3 Høyde på ledeskinne [mm] (Z3) 

 _____  
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Tillegg K 

Grunnlag for minstekrav til konstruksjoner for passasjervogner og togsett 

De følgende definisjonene av masse for passasjervogner og togsett danner grunnlag for minstekravene til konstruksjoner og 

kontrollen av at konstruksjoner er forenlige med passasjervogner og togsett. 

EN-linjekategoriene i tillegg E er basert på prosjektert masse ved ekstraordinær nyttelast i henhold til avsnitt 2.1 i EN 

15663:2009+AC:2010 idet det tas hensyn til de verdiene for nyttelast i form av passasjerer på ståplasser som er angitt i 

tabell 45. 

Dersom det kreves kontroll av jernbanebroers dynamiske respons for å spesifisere broens bæreevne, bør broens bæreevne 

spesifiseres og uttrykkes som prosjektert masse ved normal nyttelast i samsvar med avsnitt 2.1 i EN 15663:2009+AC:2010, idet 

det tas hensyn til de verdiene for nyttelast i form av passasjerer på ståplasser som er angitt i tabell 45. 

Det forventes at det i neste reviderte utgave av EN 15528+A1:2012 vil bli spesifisert at disse definisjonene av masse skal 

brukes ved kontroll av kompatibilitet mellom infrastruktur og rullende materiell. 

Tabell 45 

Nyttelast i form av passasjerer på ståplasser i kg/m2 

Togtype 

Normal nyttelast 

for å spesifisere 

dynamisk kompatibilitet 

Ekstraordinær nyttelast 

for å spesifisere 

linjekategori 

(statisk kompatibilitet) 

Høyhastighetstog og fjerntog 

Tabell 3 i EN 15663:2009+AC:2010 
160(1) 320 

Høyhastighetstog og fjerntog 

Obligatorisk plassreservasjon 

Tabell 3 i EN 15663:2009+AC:2010 

0 320 

Andre 

(regiontog, pendlertog, forstadstog) 

Tabell 4 i EN 15663:2009+AC:2010 

280 500(2) 

(1) Normal nyttelast som angitt i tabell 3 i EN 15663:2009+AC:2010 pluss 160 kg/m2 for ståplasser 

(2) For visse typer pendlertog (f.eks. RATP i Paris) er nyttelasten i form av passasjerer på ståplasser 700 kg/m2 
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Tillegg L 

Definisjon av EN-linjekategori a12 for trafikkode P6 

Trafikkode P6 er definert ved EN-linjekategori a12. 

EN-linjekategori a12 er definert ved en lastmodell som består av et ubegrenset antall av referansevognen a12 som definert i 

figur 11. Referansevognen a12 defineres ved aksellasten, de geometriske egenskapene ved akselavstanden og massen per 

lengdeenhet, som definert i figur 10. 

Figur 10 

Referansevogn for EN-linjekategori a12 

Referansevogn 
Aksellast P 

(t) 

Masse per 

lengdeenhet p 

(t/m) 

Geometriske egenskaper 

a12 12,0 2,4 

 

Figur 11 

Lastmodell for EN-linjekategori a12 

Linjekategori 
Disponering av referansevogner 

n … ubegrenset antall 

a12 

 

Ved klassifisering av infrastruktur skal EN-linjekategori a12 brukes i samsvar med kapittel 5 i EN 15528:2008+A1:2012. 

Generelle opplysninger om bruken av EN-linjekategori a12 til kategorisering av kjøretøyer i EN-linjekategorier finnes i kapittel 

6.1 i EN 15528:2008+A1:2012 og skal leses i sammenheng med tillegg K til denne TSI-en. 

Det forventes at neste reviderte utgave av EN 15528+A1:2012 vil omfatte linjekategori a12. 

 _____  
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Tillegg M 

Særtilfelle på det estiske jernbanenettet 

1) Lokomotiv 

 

2) Fordelt last: 140 kN/m 

3) Vogn 

 

 _____  

Tillegg N 

Særtilfelle på det greske jernbanenettet 

Utgår 

 _____  

Tillegg O 

Særtilfelle på jernbanenettet i Irland og Det forente kongerikes jernbanenett i Nord-Irland 

Regler og tegninger som gjelder profil IRL1, IRL2 og IRL3, er et åpent punkt. 

 _____  
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Tillegg P 

Frittromsprofil for de nedre delene for sporvidden 1 668 mm på det spanske jernbanenettet 

Frittromsprofilene skal fastsettes på grunnlag av de kinematiske referanseprofilene og de tilhørende reglene. 

Beregningen av frittromsprofilen skal foretas ved hjelp av den kinematiske metoden i samsvar med kravene i avsnitt 5, 7 og 10 i 

EN 15273-3:2013 med de kinematiske referanseprofilene og de tilhørende reglene som er fastsatt i dette tillegget. 

P.1. REFERANSEPROFILER 

P.1.1. Kinematisk referanseprofil GEI1 

Figur 12 viser referanseprofilen for den kinematiske profilen GEI1 for kjøretøyer som kan passere over skinnebremser i 

aktiv stilling. 

Figur 12 

Referanseprofil for de nedre delene av den kinematiske profilen GEI1 for kjøretøyer som kan passere over 

skinnebremser i aktiv stilling (l = sporvidde) 

(Dimensjoner i millimeter) 

 

1) Kjøreflate 

P.1.2. Kinematisk referanseprofil GEI2 

Figur 13 viser referanseprofilen for den kinematiske profilen GEI2 for kjøretøyer som kan passere over skinnebremser i 

ikke-aktiv stilling. 

Figur 13 

Referanseprofil for de nedre delene av den kinematiske profilen GEI2 for kjøretøyer som kan passere over 

skinnebremser i ikke-aktiv stilling (l = sporvidde) 

(Dimensjoner i millimeter) 

 

1) Kjøreflate 
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P.2. TILHØRENDE REGLER 

Tabell 46 viser ekstra overheng for profil GEI1 og GEI2. 

Tabell 46 

Regler for ekstra overheng for profil GEI1 og GEI2 

Ekstra overheng for sporvidde «l» og høyde «h» i forhold til kjøreflaten 

Radius h ≤ 0,4 m 

250 ≤ R < ∞ 

 

150 ≤ R < 250 

 

P.3. VERTIKAL SENKING 

Høydene i den nedre delen må reduseres med verdien 50/Rv (m), der radien er i meter. 

Den vertikale kurveradien Rv er begrenset til 500 m. Høyder som ikke overstiger 80 mm, skal regnes som null 

innenfor en radius Rv mellom 500 m og 625 m. 

 _____  
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Tillegg Q 

Nasjonale tekniske regler for Det forente kongerikes jernbanenett i Storbritannia 

De nasjonale tekniske reglene for særtilfeller på Det forente kongerikes jernbanenett i Storbritannia som er nevnt i punkt 7.7.17 

i denne TSI-en, finnes i dokumentene oppført i tabell 47. Alle dokumentene er tilgjengelige på www.rgsonline.co.uk. 

Tabell 47 

Meddelte nasjonale tekniske regler for Det forente kongerikes jernbanenett i Storbritannia 

Særtilfelle TSI-punkt Krav 

Referansenummer 

på nasjonal teknisk 

regel 

Tittel på nasjonal teknisk regel 

7.7.17.1 
4.2.1: tabell 2 

og 3 
Linjekategorier: Profil 

GC/RT5212 
Requirements for Defining and Maintaining 

Clearances 

GE/RT8073 
Requirements for the Application of 

Standard Vehicle Gauges 

GI/RT7016 
Interface between Station Platforms, Track 

and Trains 

7.7.17.2 og 

7.7.17.8 

4.2.3.1 og 

6.2.4.1 
Frittromsprofil 

GC/RT5212 
Requirements for Defining and Maintaining 

Clearances 

GE/RT8073 
Requirements for the Application of 

Standard Vehicle Gauges 

GI/RT7016 
Interface between Station Platforms, Track 

and Trains 

7.7.17.3 og 

7.7.17.9 

4.2.3.2: tabell 

4 og punkt 

6.2.4.2 

Sporavstand GC/RT5212 
Requirements for Defining and Maintaining 

Clearances 

7.7.17.4 
4.2.5.3 og 

tillegg J 

Maksimal føringsløs lengde i 

faste sidekryss i sporkryss/ 

doble kryssveksler 

GC/RT5021 Track System Requirements 

GM/RT2466 Railway Wheelsets 

7.7. 17.6 4.2.9.2 Plattformhøyde GI/RT7016 
Interface between Station Platforms, Track 

and Trains 

7.7. 17.7 og 

7.7. 17.10 

4.2.9.3 og 

6.2.4.11 

Avstand mellom spormidte 

og plattformkant 

GI/RT7016 
Interface between Station Platforms, Track 

and Trains 

GC/RT5212 
Requirements for Defining and Maintaining 

Clearances 
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Tillegg R 

Liste over åpne punkter 

1) Krav til konstruksjon av sporet, herunder sporveksler og skinnekryss, som er forenlige med bruk av virvelstrømsbremser 

(4.2.6.2.2) 

2) Minsteverdi for faktoren alfa (α) for trafikkode P1520 og F1520 (4.2.7.1.1) 

3) Grenseverdier for strakstiltak for enkeltfeil i sideretningen ved hastigheter på over 300 km/t (4.2.8.1) 

4) Grenseverdier for strakstiltak for enkeltfeil i høyderetningen ved hastigheter på over 300 km/t (4.2.8.2) 

5) Minste tillatte verdi for sporavstand for den enhetlige frittromsprofilen IRL3 (7.7.18.2) 

6) EN-linjekategori – tilhørende hastighet [km/t] for trafikkode P1, P2, P3a, P4a, P1520, P1600, F1520 og F1600 (tillegg E 

tabell 38 og 39) 

7) EN-linjekategori – tilhørende hastighet [km/t] for trafikkode P1, P2, P1600 og F1600 (tillegg E tabell 40 og 41) 

8) Regler og tegninger som gjelder profil IRL1, IRL2 og IRL3 (tillegg O) 

9) Krav om begrensning av risikoen forbundet med fenomenet «flygende ballast» (punkt 4.2.10.3) (åpent punkt også i TSI-en 

for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk) 

 _____  
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Tillegg S 

Ordliste 

Tabell 48 

Termer 

Definert term TSI-punkt Definisjon 

Actual point (RP)/ 

Praktischer Herzpunkt/ 

Pointe de coeur/Faktisk krysspiss 

4.2.8.6 Fysisk slutt på et V-formet skinnekryss. Se figur 2, som viser forholdet 

mellom den faktiske krysspissen og det teoretiske krysset. 

Alert limit/ 

Auslösewert/ 

Limite d’alerte/Grenseverdi for 

varsling 

4.5.2 Viser til den verdien som, dersom den overskrides, krever at 

sporgeometrien analyseres og vurderes i forbindelse med det regelmessige 

vedlikeholdet. 

Axle load/ 

Achsfahrmasse/ 

Charge à l’essieu/Aksellast 

4.2.1, 

4.2.6.1 

Summen av statiske vertikale hjulkrefter som en hjulsats eller et 

uavhengig hjulpar utøver på sporet, dividert med tyngdeakselerasjonen. 

Braking systems independent of 

wheel-rail adhesion conditions/ 

Bremsesystemer som er uavhengige 

av adhesjonsforholdene mellom hjul 

og skinne 

4.2.6.2.2  

Cant/ 

Überhöhung/ 

Dévers de la voie/Overhøyde 

4.2.4.2 

4.2.8.5 

Høydeforskjellen i forhold til horisontalplanet mellom de to skinnene i et 

spor på et bestemt sted, målt på skinnehodenes senterlinjer. 

Cant 

deficiency/Überhöhungsfehlbetrag/I

nsuffisance de devers/Manglende 

overhøyde 

4.2.4.3 Forskjellen mellom den anvendte overhøyden og en høyere 

likevektsoverhøyde. 

Common crossing/ 

Starres Herzstück/ 

Coeur de croisement/Skinnekryss 

4.2.8.6 Innretning i sporveksler eller skinnekryss, bestående av et V-formet 

skinnekryss og to vingeskinner, som sikrer at to motsatt rettede 

skinnekanter krysser hverandre. 

Crosswind/ 

Seitenwind/ 

Vents traversiers/idevind 

4.2.10.2 Sterk vind som blåser mot en linje fra siden, og som kan svekke 

sikkerheten for kjørende tog. 

Design value/ 

Planungswert/ 

Valeur de conception/ 

Dimensjonerende verdi 

4.2.3.4, 

4.2.4.2, 

4.2.4.5, 

4.2.5.1, 

4.2.5.3 

Teoretisk verdi uten produksjons-, konstruksjons-, eller vedlikeholds-

toleranser. 

Design track gauge/ 

Konstruktionsspurweite/ 

Ecartement de conception de la voie/ 

Konstruksjonssporvidde 

5.3.3 En enkelt verdi som oppnås når alle deler av sporet stemmer nøyaktig 

overens med konstruksjonsmålene eller, dersom det dreier seg om et 

intervall, med konstruksjonsmålenes median. 

Distance between track centres/ 

Gleisabstand/ 

Entraxe de voies/Sporavstand 

4.2.3.2 Avstanden mellom punkter på senterlinjen av de to sporene som vurderes, 

målt parallelt med referansesporets kjøreflate, dvs. sporet med minst 

overhøyde. 
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Definert term TSI-punkt Definisjon 

Dynamic lateral force/ 

Dynamische Querkraft/ 

Effort dynamique transversal/ 

Dynamisk sidekraft 

4.2.6.3 Summen av dynamiske krefter som en hjulsats utøver på sporet i 

sideretningen. 

Earthworks/ 

Erdbauwerke/ 

Ouvrages en terre/ 

Jordkonstruksjoner 

4.2.7.2, 

4.2.7.4 

Konstruksjoner av jord og jordstøttekonstruksjoner som utsettes for 

belastninger fra jernbanetrafikk. 

EN Line Category/ 

EN Streckenklasse/ 

EN Catégorie de ligne/ 

EN-linjekategori 

4.2.7.4, 

tillegg E 

Resultatet av klassifiseringsprosessen fastsatt i EN 15528:2008+A1:2012 

tillegg A, betegnet som «line category» i nevnte standard. Representerer 

infrastrukturens evne til å motstå vertikale belastninger fra kjøretøyer som 

trafikkerer linjen eller linjeavsnittet i normal rutetrafikk. 

Equivalent conicity/ 

Äquivalente Konizität/ 

Conicité équivalente/ 

Ekvivalent konisitet 

4.2.4.5, 

4.2.11.2 

Tangent til kjeglevinkelen for en hjulsats med kjegleformede hjul når 

hjulsatsens sidebevegelse har den samme kinematiske bølgelengden som 

den gitte hjulsatsen på rette spor og i kurver med stor radius. 

Fixed nose protection/ 

Leitweite/ 

Cote de protection de pointe/ 

Ledevidde 

4.2.5.3, 

tillegg J 

Avstand mellom krysspissen og ledeskinnen (se mål nr. 2 i figur 14 

nedenfor). 

Flangeway depth/ 

Rillentiefe/ 

Profondeur d’ornière/ 

Sporrilledybde 

4.2.8.6. Avstand mellom kjøreflaten og bunnen av sporrillen (se mål nr. 6 i figur 

14 nedenfor). 

Flangeway width/ 

Rillenweite/ 

Largeur d’ornière/ 

Sporrillebredde 

4.2.8.6. Avstand mellom en kjøreskinne og en tilstøtende ledeskinne eller 

vingeskinne (se mål nr. 5 i figur 14 nedenfor). 

Free wheel passage at check 

rail/wing rail entry/ 

Freier Raddurchlauf im Radlenker-

Einlauf/Flügelschienen-Einlauf/ 

Côte d’équilibrage du contre-rail/ 

Fri hjulpassasje ved inngang mot 

ledeskinne/vingeskinne 

4.2.8.6. Avstand mellom utsiden av ledeskinnen eller vingeskinnen og innsiden av 

den rett overfor liggende kjøreskinnen, målt ved inngangen mot 

henholdsvis ledeskinnen eller vingeskinnen. 

(Se mål nr. 4 i figur 14 nedenfor.) Inngangen mot ledeskinnen eller 

vingeskinnen er det punktet der hjulet tillates å ha kontakt med 

ledeskinnen eller vingeskinnen. 

Free wheel passage at crossing nose/ 

Freier Raddurchlauf im Bereich der 

Herzspitze/ 

Cote de libre passage dans le 

croisement/Fri hjulpassasje ved 

krysspiss 

4.2.8.6. Avstand mellom utsiden av vingeskinnen og den rett overfor liggende 

ledeskinnen (se mål nr. 3 i figur 14 nedenfor). 

Free wheel passage in switches/ 

Freier Raddurchlauf im Bereich der 

Zungen-vorrichtung/Côte de libre 

passage de l’aiguillage/Fri 

hjulpassasje i sporveksler 

4.2.8.6. Avstand mellom en sporvekseltunges innside og den motstående 

sporvekseltungens bakside (se mål nr. 1 i figur 14 nedenfor). 
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Definert term TSI-punkt Definisjon 

Gauge/ 

Begrenzungslinie/ 

Gabarit/Profil 

4.2.1, 

4.2.3.1 

Et sett med regler som omfatter en referansekontur med tilhørende 

beregningsregler, som gjør det mulig å fastsette kjøretøyets ytre mål og det 

frie rommet rundt infrastrukturen. 

HBW 5.3.1.2 Målenheten (ikke SI-enhet) for stålhardhet definert i EN ISO 6506-1:2005 

Metalliske materialer – Brinell-hardhetsmåling – Del 1: Prøvingsmetode. 

Height of check rail/ 

Radlenkerüberhöhung/ 

Surélévation du contre rail/ 

Høyde på ledeskinne 

4.2.8.6, 

tillegg J 

Ledeskinnens høyde over kjøreflaten (se mål 7 i figur 14 nedenfor). 

Immediate Action Limit/ 

Soforteingriffsschwelle/ 

Limite d’intervention immédiate/ 

Grenseverdi for strakstiltak 

4.2.8, 4.5 Den verdien som, dersom den overskrides, krever at det treffes tiltak for å 

redusere risikoen for avsporing til et akseptabelt nivå. 

Infrastructure Manager/ 

Betreiber der Infrastruktur/ 

Gestionnaire de l’Infrastructure/ 

Infrastrukturforvalter 

4.2.5.1, 

4.2.8.3, 

4.2.8.6, 

4.2.11.2 4.4, 

4.5.2, 4.6, 

4.7, 6.2.2.1, 

6.2.4, 6.4 

Som definert i artikkel 2 bokstav h) i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/14/EF av 26. februar 2001 om fordeling av jernbaneinfrastruk-

turkapasitet, innkreving av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og 

sikkerhetssertifisering (EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29). 

In service value/ 

Wert im Betriebszustand/ 

Valeur en exploitation/Driftsverdi 

4.2.8.5, 

4.2.11.2 

Verdi målt etter at infrastrukturen er tatt i bruk. 

Intersection point (IP)/ 

Theoretischer Herzpunkt/ 

Point d’intersection théorique/ 

Teoretisk kryss 

4.2.8.6 Teoretisk skjæringspunkt for skinnekantene i skinnekryssets midtpunkt (se 

figur 2). 

Intervention Limit/ 

Eingriffsschwelle/ 

Valeur d’intervention/Grenseverdi 

for inngrep 

4.5.2 Den verdien som, dersom den overskrides, krever korrigerende 

vedlikehold for å hindre at grenseverdien for strakstiltak blir nådd før 

neste inspeksjon. 

Isolated defect/ 

Einzelfehler/ 

Défaut isolé/Enkeltfeil 

4.2.8 En enkeltstående feil i sporgeometrien. 

Line speed/ 

Streckengeschwindigkeit/ 

Vitesse de la ligne/ 

Linjehastighet 

4.2.1 Den største hastigheten som en linje er konstruert for. 

Maintenance file/ 

Instandhaltungsdossier/ 

Dossier de maintenance/ 

Vedlikeholdsdokumentasjon 

4.5.1 Deler av de tekniske dataene som gjelder bruksvilkår og grenseverdier for 

bruk og vedlikeholdsinstrukser. 

Maintenance plan/ 

Instandhaltungsplan/ 

Plan de maintenance/ 

Vedlikeholdsplan 

4.5.2 En rekke dokumenter som fastsetter prosedyrene for vedlikehold av 

infrastrukturen, vedtatt av en infrastrukturforvalter 
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Definert term TSI-punkt Definisjon 

Multi-rail track/ 

Mehrschienengleis/ 

Voie à multi écartement/ 

Flerskinnespor 

4.2.2.2 Spor med flere enn to skinner, der minst to par av de respektive skinnene 

er utformet for å brukes som separate enkeltspor, med eller uten 

forskjellige sporvidder. 

Nominal track gauge/ 

Nennspurweite/ 

Ecartement nominal de la voie/ 

Nominell sporvidde 

4.2.4.1 En enkelt verdi som angir sporvidden, men som kan være forskjellig fra 

konstruksjonssporvidden. 

Normal service/ 

Regelbetrieb/ 

Service régulier/ 

Normal drift 

4.2.2.2 

4.2.9 

Jernbanedrift i henhold til ruteplanen. 

Passive provision/ 

Vorsorge für künftige Erweiter-

ungen/Réservation pour extension 

future/Forberedelse til framtidig 

utbygging 

4.2.9 Forberedelse med sikte på en framtidig fysisk utvidelse av en konstruksjon 

(f.eks. forlenging av en plattform). 

Performance Parameter/ 

Leistungskennwert/ 

Paramètre de performance/ 

Ytelsesparameter 

4.2.1 Parameter som beskriver en TSI-linjekategori, og som brukes som 

grunnlag for konstruksjon av elementer i delsystemet «Infrastruktur» og 

for å angi en linjes ytelsesnivå. 

Plain line/ 

Freie Strecke/ 

Voie courante/ 

Fri linje 

4.2.4.5 

4.2.4.6 

4.2.4.7 

Sporavsnitt uten sporveksler og skinnekryss. 

Point retraction/ 

Spitzenbeihobelung/ 

Dénivelation de la pointe de cœur/ 

Avrunding av krysspiss 

4.2.8.6 Referanselinjen i et fast skinnekryss kan avvike fra den teoretiske 

referanselinjen. I en viss avstand fra kryssingspunktet kan det V-formede 

skinnekryssets referanselinje trekkes tilbake fra denne teoretiske linjen og 

bort fra hjulflensen, for å unngå kontakt mellom de to elementene. Denne 

situasjonen er beskrevet i figur 2. 

Rail inclination/ 

Schienenneigung/ 

Inclinaison du rail/ 

Skinnehelling 

4.2.4.5 

4.2.4.7 

En vinkel som definerer skinnehodets helling i forhold til skinneplanet 

(kjøreflaten) for en skinne montert i sporet, lik vinkelen mellom skinnens 

symmetriakse (eller symmetriaksen til en tilsvarende symmetrisk skinne 

med samme skinnehodeprofil) og en akse vinkelrett på skinneplanet. 

Rail pad/ 

Schienenzwischenlage/ 

Semelle sous rail/ 

Skinneunderlag 

5.3.2 Et halvhardt lag mellom en skinne og den bærende svillen eller platen. 

Reverse curve/ 

Gegenbogen/ 

Courbes et contre-courbes/ 

S-kurve 

4.2.3.4 To kurver som følger etter hverandre og dreier i hver sin retning. 

Structure gauge/ 

Lichtraum/ 

Gabarit des obstacles/Frittromsprofil 

4.2.3.1 Det rommet rundt referansesporet som skal holdes fritt for alle gjenstander 

eller konstruksjoner, og for all trafikk på nabosporene, slik at det blir 

mulig å oppnå sikker drift på referansesporet. Fastsettes på grunnlag av 

referansekonturen ved anvendelse av de tilhørende reglene. 

Swing nose/Bevegelig krysspiss 4.2.5.2  
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Definert term TSI-punkt Definisjon 

Switch/ 

Zungenvorrichtung/ 

Aiguillage/Sporveksel 

4.2.8.6 En sporenhet som omfatter to faste skinner (stokkskinner) og to 

bevegelige skinner (sporvekseltunger) som brukes til å lede kjøretøyer fra 

ett spor til et annet. 

Switches and crossings/ 

Weichen und Kreuzungen/ 

Appareil de voie/Sporveksler og 

skinnekryss 

4.2.4.5, 

4.2.4.7, 

4.2.5, 4.2.6, 

4.2.8.6, 5.2, 

6.2.4.4, 

6.2.4.8, 

6.2.5.2, 

7.3.3, tillegg 

C og D 

Spor bestående av sett med sporveksler og enkeltkryss og skinneforbin-

delsene mellom dem. 

Through route/ 

Stammgleis/ 

Voie directe/ 

Gjennomgående spor 

Tillegg D En linjetrasé gjennom sporveksler og skinnekryss som viderefører et spors 

generelle retning. 

Track design/ 

Sporkonstruksjon 

4.2.6, 6.2.5, 

tillegg C og 

D 

Sporkonstruksjonen består av et tverrsnitt som definerer de grunnleggende 

dimensjonene og sporkomponentene (f.eks. skinner, skinnefester, sviller, 

ballast), som brukes sammen med driftsvilkår som påvirker krefter 

omhandlet i punkt 4.2.6, så som aksellast, hastighet og radius i horisontale 

kurver. 

Track gauge/ 

Spurweite/ 

Ecartement de la voie/ 

Sporvidde 

4.2.4.1, 

4.2.4.5, 

4.2.8.4, 

5.3.3, 

6.1.5.2, 

6.2.4.3, 

tillegg H 

Den minste avstanden mellom linjer vinkelrett på kjøreflaten som krysser 

hver skinnehodeprofil i et område 0-14 mm under kjøreflaten. 

Track twist/ 

Gleisverwindung/ 

Gauche/Sporskjevhet 

4.2.7.1.6 4.2

.8.3, 6.2.4.9, 

Sporskjevhet defineres som den algebraiske differansen mellom to 

sideforhøyninger målt i en fastsatt avstand fra hverandre, vanligvis uttrykt 

som et stigningsforhold mellom de to punktene der sideforhøyningen 

måles. 

Train length/ 

Zuglänge/ 

Longueur du train/ 

Toglengde 

4.2.1 Lengden av et tog som kan kjøre på et bestemt spor i normal drift. 

Unguided length of an obtuse 

crossing/ 

Führungslose Stelle/ 

Lacune dans la traversée/ 

Føringsløs lengde i sidekryss i 

sporkryss/doble kryssveksler 

4.2.5.3, 

tillegg J 

Del av sidekryss i sporkryss/doble kryssveksler uten noen skinne til å styre 

hjulet, betegnet som «unguided distance» i EN 13232-3:2003. 

Usable length of a platform/ 

Bahnsteignutzlänge/ 

Longueur utile de quai/ 

Plattformens nyttelengde 

4.2.1, 

4.2.9.1 

Største sammenhengende lengde av den delen av plattformen som et tog er 

ment å bli stående foran under normale driftsforhold, slik at passasjerene 

kan stige av og på toget, samtidig som det tas hensyn til stopptoleranser. 

Med normale driftsforhold menes at jernbanetrafikken drives uten 

forstyrrelser (f.eks. at skinnens adhesjon er normal, at signalanleggene 

fungerer, og at alt virker som det skal). 
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Figur 14 

Geometri i sporveksler og skinnekryss 

 

1) Fri hjulpassasje i sporveksler 

2) Ledevidde 

3) Fri hjulpassasje ved krysspiss 

4) Fri hjulpassasje ved inngang mot ledeskinne/vingeskinne 

5) Sporrillebredde 

6) Sporrilledybde 

7) Høyde på ledeskinne 

 _____  
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Tillegg T 

Liste over standarder som det vises til 

Tabell 49 

Liste over standarder som det vises til 

Indeksnr. Henvisning Dokumentnavn 
Versjon 

(år) 
Grunnleggende parametrer som berøres 

1 EN 13674-1 Jernbane – Spor – Skinner – 

Del 1: Vignolskinner fra 46 kg/m 

2011 Skinnehodeprofil for frie linjer (4.2.4.6), 

vurdering av skinner (6.1.5.1) 

2 EN 13674-4 Jernbane – Spor – Skinner – Del 4: 

Vignolskinner fra 27 kg/m opptil, men 

unntatt 46 kg/m (med endring A1:2009) 

2006 Skinnehodeprofil for frie linjer (4.2.4.6) 

3 EN 13715 Jernbane – Hjulsett og boggier – Hjul – 

Kantprofil (med endring A1:2010) 

2006 

A1:2010 

Ekvivalent konisitet (4.2.4.5) 

4 EN 13848-1 Jernbane – Spor – Kvalitet av 

sporgeometri – Del 1: Karakterisering av 

sporgeometri (med endring A1:2008) 

2003 Grenseverdi for strakstiltak for sporskjevhet 

(4.2.8.3), vurdering av minsteverdi for 

gjennomsnittlig sporvidde (6.2.4.5) 

5 EN 13848-5 Jernbane – Spor – Kvalitet av 

sporgeometri – Del 5: Geometrisk 

kvalitetsnivå – Rett spor (med endring 

A1:2010) 

2008 Grenseverdi for strakstiltak for sidefeil 

(4.2.8.1), grenseverdi for strakstiltak for 

høydefeil (4.2.8.2), grenseverdi for strakstiltak 

for sporskjevhet (4.2.8.3) 

6 EN 14067-5 Jernbane – Aerodynamikk – Del 5: Krav 

til og prøvingsprosedyrer for 

aerodynamikk i tunneler (med endring 

A1:2010) 

2006 Vurdering av maksimale trykkvariasjoner i 

tunneler (6.2.4.12) 

7 EN 15273-3 Jernbane – Fritt rom – Del 3: 

Frittromsprofil 

2013 Frittromsprofil (4.2.3.1), sporavstand (4.2.3.2), 

avstand mellom spormidte og plattformkant 

(4.2.9.3), vurdering av frittromsprofil (6.2.4.1), 

vurdering av sporavstand (6.2.4.2), vurdering 

av avstand mellom spormidte og plattformkant 

(6.2.4.11) 

8 EN 15302 Jernbane – Metode for bestemmelse av 

ekvivalent konisitet (med endring 

A1:2010) 

2008 Ekvivalent konisitet (4.2.4.5), vurdering av 

dimensjonerende verdier for ekvivalent 

konisitet (6.2.4.6) 

9 EN 15528 Jernbane – Strekningsklassifisering for 

styring av grensesnittet mellom 

lastgrenser for rullende materiell og 

nyttelast for godsvogner (med endring 

A1:2012) 

2008 Bekreftelse av kompatibilitet mellom 

infrastruktur og rullende materiell etter 

godkjenning av rullende materiell (7.6), krav 

til bæreevne for konstruksjoner etter trafikkode 

(tillegg E), grunnlag for minstekrav til 

konstruksjoner for passasjervogner og togsett 

(tillegg K), definisjon av EN-linjekategori a12 

for trafikkode P6 (tillegg L) 
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Indeksnr. Henvisning Dokumentnavn 
Versjon 

(år) 
Grunnleggende parametrer som berøres 

10 EN 15663 Jernbane – Vognmassedefinisjon (med 

rettelsesblad AC:2010) 

2009 TSI-linjekategorier (4.2.1), grunnlag for 

minstekrav til konstruksjoner for 

passasjervogner og togsett (tillegg K) 

11 EN 1990 Eurokode – Grunnlag for prosjektering av 

konstruksjoner (med endring A1:2005 og 

rettelsesblad AC:2010) 

2002 Konstruksjoners evne til å motstå trafikk-

belastninger (4.2.7), nye broers evne til å 

motstå trafikkbelastninger (4.2.7.1) 

12 EN 1991-2 Eurokode 1: Belastninger på 

konstruksjoner – Del 2: Trafikkbelastning 

på broer (med rettelsesblad AC:2010) 

2003 Konstruksjoners evne til å motstå trafikk-

belastninger (4.2.7), nye broers evne til å 

motstå trafikkbelastninger (4.2.7.1), ekvivalent 

vertikal belastning fra nye jordkonstruksjoner 

og virkninger av jordtrykk (4.2.7.2), 

motstandsevne hos nye konstruksjoner over 

eller ved sporet (4.2.7.3) 

13 EN 

14363:2005 

Jernbane – Prøving for kjøreteknisk 

godkjenning av skinnegående kjøretøy – 

Prøving av driftsegenskaper og stasjonær 

prøving 

2005 Sporets evne til å motstå vertikale belastninger 

(4.2.6.1), sporets evne til å motstå sidekrefter 

(4.2.6.3) 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/302 

av 25. februar 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «telematikkprogrammer for persontransport» i det transeuropeiske 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 

jernbanesystem (omarbeiding)(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det europeiske jernbanebyrå har i samsvar med artikkel 3 nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 454/2011(2) 

gjennomført en endringshåndteringsprosess for de tekniske dokumentene omhandlet i vedlegg III til nevnte forordning. 

Følgelig framla Det europeiske jernbanebyrå 6. desember 2013 en anbefaling om ajourføring av vedlegg III til 

forordning (EU) nr. 454/2011 slik at det skal vise til de tekniske dokumentene som er blitt endret i forbindelse med 

endringshåndteringsprosessen. 

2) Forordning (EU) nr. 454/2011 bør derfor endres. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EU. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg III til forordning (EU) nr. 454/2011 erstattes av 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 25. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 55 av 26.2.2015, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 224/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 47. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 123 av 12.5.2011, s. 11. 

2020/EØS/57/47 
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VEDLEGG  

«VEDLEGG III 

Liste over tekniske dokumenter omhandlet i denne TSI-en 

Henvisning Merking 

B. (V1.2) Edb-basert generering og utveksling av opplysninger om billettpriser beregnet på internasjonalt salg og 

utenlandssalg – NRT-billetter 

B. (V1.2) Edb-basert generering og utveksling av opplysninger om billettpriser beregnet på internasjonalt salg og 

utenlandssalg – billetter med integrert plassreservasjon (IRT) 

B. (V1.2) Edb-basert generering og utveksling av opplysninger om billettpriser beregnet på internasjonalt salg og 

utenlandssalg – spesialtilbud 

B. (V1.2) Gjennomføringshåndbok for EDIFACT-meldinger som omfatter utveksling av ruteplanopplysninger 

B. (V1.2) Elektronisk plassreservasjon/reservasjon soveplass og elektronisk produksjon av reisedokumenter – 

utveksling av meldinger 

B. (V1.2) Elektronisk plassreservasjon/reservasjon av soveplass og elektronisk produksjon av transport-

dokumenter (RCT2-standarder) 

B. (V1.2) Internasjonal jernbanebillett som skrives ut hjemme 

B. (V1.2) Standardiserte tallkoder for jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og andre selskaper som deltar i 

jernbanetransportkjeder 

B. (V1.2) Standardiserte tallkoder for steder 

B.10 (V1.2) Elektronisk reservasjon av assistanse for bevegelseshemmede personer – utveksling av meldinger 

B.30. (V1.2) Skjema – meldings-/datasettkatalog som er nødvendig for kommunikasjon mellom jernbaneforetaket/ 

infrastrukturforvalteren om TSI-en «Telematikkprogrammer for persontransport» 

B.50. (V1.0) Praktisk veiledning, ruteplan  

B.51. (V1.0) Praktisk veiledning, billettpris 

B.52. (V1.0) Praktisk veiledning, reservasjon 

B.53. (V1.0) Praktisk veiledning, direkte innfrielse 

B.54. (V1.0) Praktisk veiledning, indirekte innfrielse 

B.55. (V1.0) Praktisk veiledning, hjelp til bevegelseshemmede 

B.56. (V1.0) Praktisk veiledning, kommunikasjon mellom jernbaneforetak og infrastrukturforvalter» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1300/2014 

av 18. november 2014 

om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til 

Unionens jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne(*) 

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 

jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 og artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004(2) er det fastsatt at Det europeiske jernbanebyrå 

(«Byrået») skal sikre at de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-ene») tilpasses den tekniske utviklingen, 

markedsutviklingen og de samfunnsmessige kravene, og skal framlegge forslag for Kommisjonen om de endringene i 

TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved beslutning C(2010) 2576(3) ga Kommisjonen Byrået mandat til å utvikle og gjennomgå de tekniske 

spesifikasjonene for samtrafikkevne med sikte på å utvide virkeområdet til hele jernbanesystemet i Unionen. I henhold 

til vilkårene for dette mandatet ble Byrået bedt om å utvide virkeområdet for TSI-en med hensyn til tilgjengelighet for 

personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og 

høyhastighetstog fastsatt ved kommisjonsvedtak 2008/164/EF(4) til å omfatte hele jernbanesystemet i Unionen. 

3) 6. mai 2013 framla Byrået en anbefaling om vedtakelse av TSI-en for personer med nedsatt bevegelsesevne. 

4) FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som Unionen og de fleste medlemsstatene er 

part i, anerkjenner tilgjengelighet som et av de generelle prinsippene. I konvensjonens artikkel 9 kreves det at 

konvensjonspartene treffer hensiktsmessige tiltak, slik at funksjonshemmede sikres tilgang på like vilkår som andre. 

Disse tiltakene skal omfatte identifikasjon og fjerning av hindre og barrierer mot tilgjengelighet, og gjelder blant annet 

transport. 

5) Ved direktiv 2008/57/EF fastsettes «tilgjengelighet» som et grunnleggende krav i Unionens jernbanesystem. 

6) Ved direktiv 2008/57/EF er det fastsatt at det skal offentliggjøres et infrastrukturregister og føres kjøretøyregistre som 

skal ajourføres regelmessig, og som angir de viktigste parametrene. Ved kommisjonsvedtak 2008/164/EF defineres 

ytterligere hvilke parametrer for TSI-en for personer med nedsatt bevegelsesevne som skal inngå i disse registrene. 

Siden målene for disse registrene er knyttet til en framgangsmåte for tillatelse og tekniske forenlighet, anses det 

nødvendig å innføre et eget verktøy for disse parametrene. En slik statusovresikt bør gjøre det mulig å identifisere 

hindre og barrierer mot tilgjengelighet, og å følge med på hvordan arbeidet med gradvis å fjerne dem forløper. 

7) Ved direktiv 2008/57/EF er prinsippet om gradvis gjennomføring fastsatt, særlig at delsystemer angitt som mål i en TSI 

kan innføres gradvis og innenfor et rimelig tidsrom, og at hver TSI bør angi en gjennomføringsstrategi med sikte på en 

gradvis overgang fra den nåværende til den endelige situasjonen, der overholdelse av TSI-en skal være normen. 

8) Med sikte på innenfor et rimelig tidsrom gradvis å fjerne alle identifiserte barrierer mot tilgjengelighet ved et samordnet 

arbeid for å fornye og ruste opp delsystemer, og ved driftsmessige tiltak, bør medlemsstatene utarbeide nasjonale 

gjennomføringsplaner. Siden disse nasjonale gjennomføringsplanene ikke kan være tilstrekkelig detaljerte og er 

gjenstand for uforutsigbare endringer, bør imidlertid medlemsstatene fortsatt framlegge opplysninger i tilfeller der 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 356 av 12.12.2014, s. 110, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 225/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 48. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (EUT L 164 av 

30.4.2004, s. 1). 

(3) Commission Decision C(2010) 2576 final of 29 April 2010 concerning a mandate to the European Railway Agency to develop and review 

Technical Specifications for Interoperability with a view to extending their scope to the whole rail system in the European Union 

(foreligger ikke i norsk oversettelse).  

(4) Kommisjonsvedtak 2008/164/EF av 21. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

bevegelseshemmede personer i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (EUT L 64 av 7.3.2008, 

s. 72). 

2020/EØS/57/48 
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ibruktaking av eksisterende delsystemer etter fornying eller oppgradering krever en ny tillatelse til ibruktaking, og 

dersom TSI-en ikke anvendes fullt ut i samsvar med direktiv 2008/57/EF. 

9) Unionen bør vedta felles prioriteringer og kriterier som medlemsstatene bør innarbeide i sine nasjonale gjennom-

føringsplaner. Dette vil bidra til å oppnå en gradvis gjennomføring av TSI-en innenfor et rimelig tidsrom. 

10) For å følge den teknologiske utviklingen og oppmuntre til modernisering bør nyskapende løsninger fremmes, og 

gjennomføringen av slike løsninger bør tillates på visse vilkår. Dersom det foreslås en nyskapende løsning, bør 

produsenten eller dennes representant forklare på hvilken måte den fraviker det relevante avsnittet i TSI-en, og den 

nyskapende løsningen bør vurderes av Kommisjonen. Dersom denne vurderingen er positiv, skal Byrået definere de 

relevante funksjonsspesifikasjonene og grensesnittspesifikasjonene for den nyskapende løsningen og utarbeide egnede 

vurderingsmetoder. 

11) For å unngå unødvendige ekstrakostnader og administrative byrder, og for ikke å berøre eksisterende kontrakter, bør 

vedtak 2008/164/EF også etter at det er opphevet, fortsatt få anvendelse på delsystemer og prosjekter nevnt i artikkel 9 

nr. 1 bokstav a) i direktiv 2008/57/EF. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) med hensyn til tilgjengelighet til 

Unionens jernbanesystem for personer med nedsatt funksjonsevne og personer med nedsatt bevegelsesevne, som angitt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  TSI-en får anvendelse på delsystemene «Infrastruktur», «Drift og trafikkstyring», «Telematikkprogrammer» og «Rullende 

materiell» som beskrevet i nr. 2 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF og i nr. 2.1 i vedlegget til denne forordning. Den omfatter 

alle aspekter ved disse delsystemene som er relevante for tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne. 

2.  TSI-en får anvendelse på følgende jernbanenett: 

a)  Det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, som beskrevet i nr. 1.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

b)  Det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, som beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

c)  Alle andre deler av jernbanenettet. 

TSI-en omfatter ikke de tilfellene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF. 

3.  TSI-en får anvendelse på all ny infrastruktur eller alt nytt rullende materiell i Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 1 som 

tas i bruk etter anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 12, idet det tas hensyn til nr. 7.1.1 og 7.1.2 i vedlegget. 

4.  TSI-en får ikke anvendelse på eksisterende infrastruktur eller rullende materiell i Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 1 

som allerede er tatt i bruk på jernbanenettet (eller deler av det) i en medlemsstat på anvendelsesdatoen fastsatt i artikkel 12. 

5.  TSI-en får imidlertid anvendelse på eksisterende infrastruktur og rullende materiell i Unionens jernbanesystem nevnt i nr. 

1 dersom den/det skal fornyes eller oppgraderes i samsvar med artikkel 20 i direktiv 2008/57/EF, idet det tas hensyn til artikkel 

8 i denne forordning og nr. 7.2 i vedlegget til denne forordning.  
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Artikkel 3 

Samsvarsvurdering 

1.  Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av samtrafikkomponenter og delsystemer nevnt i avsnitt 6 i vedlegget skal 

bygge på modulene fastsatt i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU(1). 

2.  Sertifikatet for typeprøving eller konstruksjonskontroll for samtrafikkomponenter er gyldig i fem år. I dette tidsrommet 

kan nye komponenter av samme type tas i bruk uten ny samsvarsvurdering. 

3.  Sertifikater nevnt i nr. 2 som er utstedt i samsvar med kravene i vedtak 2008/164/EF, er gyldige til den opprinnelig 

fastsatte utløpsdatoen, uten at det er nødvendig med en ny samsvarsvurdering. For at et sertifikat skal kunne fornyes, skal 

konstruksjonen eller typen vurderes på nytt bare i forhold til nye eller endrede krav angitt i vedlegget til denne forordning. 

4.  Moduler til universaltoaletter som er vurdert mot kravene i kommisjonsvedtak 2008/164/EF, skal ikke vurderes på nytt 

dersom de er beregnet på rullende materiell av eksisterende konstruksjon som definert i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1302/2014(2). 

Artikkel 4 

Særtilfeller 

1.  Når det gjelder særtilfellene nevnt i nr. 7.3 i vedlegget, er de kravene som skal være oppfylt ved verifiseringen av 

samtrafikkevnen i samsvar med artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2008/57/EF, de gjeldende tekniske forskriftene som er i bruk i den 

medlemsstaten som gir tillatelse til ibruktaking av de delsystemene som omfattes av denne forordning. 

2.  Innen 1. juli 2015 skal hver medlemsstat underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om 

a)  de tekniske forskriftene nevnt i nr. 1, 

b)  hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og verifisering som vil bli benyttet ved anvendelse av de tekniske 

forskriftene nevnt i nr. 1, 

c)  hvilke organer utpekt i samsvar med artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF som skal utføre framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering og verifisering med hensyn til særtilfellene angitt i nr. 7.3 i vedlegget. 

Artikkel 5 

Langt framskredne prosjekter 

I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF skal hver medlemsstat innen ett år etter at denne forordning har trådt i 

kraft, oversende Kommisjonen en liste over pågående prosjekter på sitt territorium som er langt framskredne. 

Artikkel 6 

Nyskapende løsninger 

1.  Den teknologiske utviklingen kan kreve nyskapende løsninger som ikke er i samsvar med spesifikasjonene angitt i 

vedlegget, eller som vurderingsmetodene angitt i vedlegget ikke kan anvendes på. 

2.  Nyskapende løsninger kan berøre delsystemene «Infrastruktur» og «Rullende materiell» og deres deler og sam-

trafikkomponenter. 

3.  Dersom det foreslås en nyskapende løsning, skal produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, angi på 

hvilken måte den fraviker den relevante bestemmelsen i TSI-en angitt i vedlegget, og framlegge den for Kommisjonen for 

undersøkelse. Kommisjonen kan be Byrået om å uttale seg om den foreslåtte nyskapende løsningen, og kan eventuelt rådføre 

seg med relevante berørte parter.  

  

(1) 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). 

(2) 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 passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem (EUT 

L 356 av 12.12.2014, s. 228). 
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4.  Kommisjonen skal uttale seg om den foreslåtte nyskapende løsningen. Dersom uttalelsen er positiv, skal hensiktsmessige 

funksjons- og grensesnittspesifikasjoner og den vurderingsmetoden som kreves i TSI-en for å gjøre det mulig å bruke denne 

nyskapende løsningen, utarbeides og deretter innarbeides i TSI-en i revisjonsprosessen. Dersom uttalelsen er negativ, kan 

forslaget til nyskapende løsning ikke benyttes. 

5.  I påvente av revisjonen av TSI-en skal den positive uttalelsen avgitt av Kommisjonen anses å kunne godtas for å 

dokumentere samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2008/57/EF, og kan benyttes til vurdering av delsystemer og 

prosjekter. 

Artikkel 7 

Statusoversikt 

1.  Hver medlemsstat skal sikre at det opprettes og gjennomføres en statusoversikt med sikte på å 

a)  identifisere barrierer mot tilgjengelighet, 

b)  gi opplysninger til brukerne, 

c)  overvåke og vurdere framgangen med hensyn til tilgjengelighet. 

2.  Byrået skal opprette og drive en arbeidsgruppe med ansvar for å fremme forslag til anbefaling med hensyn til minstekrav 

til struktur og innhold i de dataene som skal samles inn til statusoversiktene. Byrået skal framlegge en anbefaling for 

Kommisjonen, herunder om innhold, dataformat, funksjonell og teknisk arkitektur, driftsmodus, regler for registrering av og 

tilgang til data og regler for egenvurdering og utpeking av de enhetene som er ansvarlige for å levere data. For å identifisere den 

mest fordelaktige løsningen skal anbefalingen ta hensyn til de beregnede kostnadene og nyttevirkningene ved alle de tekniske 

løsningene som vurderes. Den skal omfatte et forslag til tidspunkt for opprettelse av statusoversikten. 

3.  På grunnlag av anbefalingen nevnt i nr. 2 skal kapittel 7 i vedlegget ajourføres i samsvar med artikkel 6 i direktiv 

2008/57/EF. 

4.  Virkeområdet for disse statusoversiktene skal minst omfatte 

a)  offentlige områder på stasjoner som er særlig beregnet på passasjerer som definert i nr. 2.1.1 i vedlegget, 

b)  rullende materiell som definert i nr. 2.1.2 i vedlegget. 

5.  Statusoversikten skal oppdateres med data om ny infrastruktur og nytt rullende materiell og om fornyelse eller 

oppgradering som foretas på eksisterende infrastruktur og rullende materiell. 

Artikkel 8 

Nasjonale gjennomføringsplaner 

1.  Medlemsstatene skal vedta nasjonale gjennomføringsplaner, som minst skal inneholde de opplysningene som er oppført i 

tillegg C i vedlegget, med sikte på gradvis å fjerne alle identifiserte barrierer mot tilgjengelighet. 

2.  De nasjonale gjennomføringsplanene skal bygge på eksisterende nasjonale planer og, dersom en slik foreligger, 

statusoversikten nevnt i artikkel 7, eller enhver annen relevant og pålitelig informasjonskilde. 

Medlemsstatene bestemmer de nasjonale planenes virkeområde og gjennomføringstempo. 

3.  De nasjonale gjennomføringsplanene skal ha en løpetid på minst ti år og skal ajourføres jevnlig, minst hvert femte år. 

4.  De nasjonale gjennomføringsplanene skal inneholde en strategi, herunder en prioriteringsregel som fastsetter kriteriene og 

prioriteringene for stasjoner og enheter med rullende materiell som skal fornyes eller oppgraderes. Denne strategien skal 

utformes i samarbeid med infrastrukturforvalter(e), stasjonsforvalter(e), jernbaneforetak og ved behov andre lokale myndigheter 

(herunder lokale transportmyndigheter). Representative brukersammenslutninger, herunder for personer med nedsatt funksjons- 

eller bevegelsesevne, skal rådspørres.  
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5.  I hver medlemsstat skal prioriteringsregelen nevnt i nr. 4 erstatte den regelen angitt i tillegg B til vedlegget som får 

anvendelse fram til den nasjonale gjennomføringsplanen i den enkelte medlemsstat er vedtatt. 

6.  Medlemsstatene skal melde sine nasjonale gjennomføringsplaner til Kommisjonen senest 1. januar 2017. Kommisjonen 

skal offentliggjøre de nasjonale gjennomføringsplanene og eventuelle senere endringer meldt i samsvar med nr. 9 på sitt 

nettsted og underrette medlemsstatene om dem gjennom komiteen nedsatt ved direktiv 2008/57/EF. 

7.  Innen seks måneder etter at meldingsprosessen er ferdig, skal Kommisjonen utarbeide en sammenlignende oversikt over 

strategiene i de nasjonale gjennomføringsplanene. På grunnlag av denne oversikten, og i samarbeid med det rådgivende organet 

nevnt i artikkel 9, skal den identifisere felles prioriteringer og kriterier for å fremme gjennomføringen av TSI-en. Disse 

prioriteringene skal innarbeides i kapittel 7 i vedlegget under revisjonsprosessen i samsvar med artikkel 6 i direktiv 2008/57/EF. 

8.  Medlemsstatene skal revidere sine gjennomføringsplaner i samsvar med prioriteringene nevnt i nr. 7 innen tolv måneder 

etter at den reviderte TSI-en er vedtatt. 

9.  Medlemsstatene skal melde de reviderte nasjonale gjennomføringsplanene nevnt i nr. 8 og eventuelle andre ajourføringer 

av de nasjonale gjennomføringsplanene nevnt i nr. 3 til Kommisjonen senest fire uker etter at de er godkjent. 

Artikkel 9 

Rådgivende organ 

1.  Kommisjonen skal opprette et rådgivende organ som skal bistå Kommisjonen med nøye overvåking av gjennomføringen 

av TSI-en. Det rådgivende organet skal ledes av Kommisjonen. 

2.  Det rådgivende organet skal opprettes senest 1. februar 2015, og skal bestå av 

a)  de medlemsstatene som ønsker å delta, 

b)  representative organer fra jernbanesektoren, 

c)  representative brukerorganisasjoner, 

d)  Det europeiske jernbanebyrå. 

3.  Det rådgivende organets oppgaver omfatter 

a)  overvåking av utarbeidelsen av minstekrav til datastrukturen for statusoversikten, 

b)  støtte til medlemsstatene i arbeidet med å ferdigstille deres statusoversikter og gjennomføringsplaner, 

c)  bistand til Kommisjonen med overvåking av gjennomføringen av TSI-en, 

d)  forenkling av utvekslingen av beste praksis, 

e)  bistand til Kommisjonen med å finne fram til felles prioriteringer og kriterier for gjennomføringen av TSI-en som nevnt i 

artikkel 8, 

f)  dersom det er relevant, anbefalinger til Kommisjonen, særlig for å styrke gjennomføringen av TSI-en. 

4.  Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om virksomheten til det rådgivende organet gjennom komiteen nedsatt ved 

direktiv 2008/57/EF. 

Artikkel 10 

Sluttbestemmelser 

Fullstendig overholdelse av TSI-en er obligatorisk for prosjekter som mottar økonomisk støtte fra Unionen for fornyelse eller 

oppgradering av eksisterende rullende materiell eller deler av dette, eller for fornyelse eller oppgradering av eksisterende 

infrastruktur, særlig en stasjon eller deler av denne og plattformer eller deler av disse. 
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Artikkel 11 

Oppheving 

Vedtak 2008/164/EF oppheves fra 1. januar 2015. 

Det får imidlertid fortsatt anvendelse på 

a)  delsystemer som er godkjent i samsvar med vedtaket, 

b)  prosjekter for nye, fornyede eller oppgraderte delsystemer som på datoen for kunngjøring av denne forordning er langt 

framskredne eller omfattes av en avtale som er under gjennomføring, 

c)  prosjekter for nytt rullende materiell av eksisterende konstruksjon, som nevnt i nr. 7.1.2 i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2015. Før 1. januar 2015 kan det imidlertid gis tillatelse til ibruktaking i samsvar med TSI-en 

angitt i vedlegget til denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel 18. november 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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1.  INNLEDNING 

 Formålet med denne TSI-en er å øke tilgjengeligheten til jernbanetransport for personer med nedsatt funksjons- 

eller bevegelsesevne. 

1.1. Teknisk virkeområde 

 Det tekniske virkeområdet for denne TSI-en er definert i artikkel 2 nr. 1 i forordningen. 

1.2. Geografisk virkeområde 

 Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er definert i artikkel 2 nr. 2 i forordningen. 

2.  VIRKEOMRÅDE FOR DELSYSTEMER OG DEFINISJONER 

2.1. Virkeområde for delsystemene 

2.1.1. Virkeområde knyttet til delsystemet «Infrastruktur» 

Denne TSI-en gjelder bare for de offentlige områdene av stasjonene som er særlig beregnet på passasjertransport, 

og som kontrolleres av jernbaneforetaket, infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren. Dette omfatter tilgang 

til opplysninger, kjøp og eventuelt validering av billetter og mulighet til å vente på toget. 

2.1.2. Virkeområde knyttet til delsystemet «Rullende materiell» 

Denne TSI-en får anvendelse på rullende materiell som hører inn under for TSI-en «Lokomotiver og 

passasjervogner», og som er beregnet på persontransport. 

2.1.3. Virkeområde knyttet til delsystemet «Drift» 

Denne TSI-en får anvendelse på framgangsmåter som gjør det mulig med enhetlig drift av delsystemene 

«Infrastruktur» og «Rullende materiell» når passasjerene er personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 

2.1.4. Virkeområde knyttet til delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

Denne TSI-en får anvendelse på visuelle og hørbare informasjonssystemer på stasjoner og i rullende materiell. 

2.2. Definisjon av «person med nedsatt funksjonsevne» og «person med nedsatt bevegelsesevne» 

 Med «person med nedsatt funksjonsevne» og «person med nedsatt bevegelsesevne» menes enhver person som har 

en permanent eller midlertidig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonshemning som i samhandling 

med forskjellige barrierer kan være til hinder for at vedkommende fullt ut og effektivt kan benytte transportmidler 

på like fot med andre passasjerer, eller en person hvis bevegelighet ved bruk av transportmidler er nedsatt på 

grunn av alder. 

Transport av store gjenstander (f.eks. sykler og stor bagasje) omfattes ikke av denne TSI-ens virkeområde. 

2.3. Andre definisjoner 

Definisjoner som gjelder rullende materiell: Se nr. 2.2 i TSI-en «Lokomotiver og passasjervogner». 

Hinderfrie atkomstveier 

En hinderfri atkomstvei er en forbindelse mellom to eller flere offentlige områder som er særlig beregnet på 

passasjerer som definert i nr. 2.1.1. Alle personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne skal kunne bevege 

seg fritt på den. For å oppnå dette kan atkomstveien deles slik at den bedre oppfyller behovene til alle personer 

med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. Kombinasjonen av alle deler av den hinderfrie atkomstveien utgjør 

den atkomstveien som er tilgjengelig for alle personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 
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Trinnfrie atkomstveier 

En trinnfri atkomstvei er en del av en hinderfri atkomstvei som oppfyller behovene til personer med nedsatt 

bevegelsesevne. Nivåforskjeller unngås, men dersom dette ikke kan unngås, benyttes ramper eller heiser. 

«Taktile skilt» og «taktile betjeningspaneler» 

«Taktile skilt» og «taktile betjeningspaneler» er skilt eller betjeningsinnretninger som omfatter hevede 

piktogrammer, hevede tegn eller punktskrift. 

Stasjonsforvalter 

Stasjonsforvalteren er en forvaltningsenhet i en medlemsstat som har ansvaret for forvaltningen av en 

jernbanestasjon, og som kan være infrastrukturforvalteren. 

Sikkerhetsopplysninger 

Sikkerhetsopplysninger er opplysninger som skal gis til passasjerene, slik at de på forhånd vet hvordan de skal 

opptre i en nødssituasjon. 

Sikkerhetsinstrukser 

Sikkerhetsinstrukser er instrukser som skal gis til passasjerene når en nødssituasjon oppstår, slik at de forstår hva 

de skal gjøre. 

Påstigning uten nivåforskjell 

Påstigning uten nivåforskjell er atkomst fra en plattform til døråpningen på rullende materiell der det kan 

påvises at 

— avstanden mellom terskelen i den aktuelle døråpningen (eller den utslåtte overgangsplaten i døråpningen) og 

plattformen er høyst 75 mm målt horisontalt og 50 mm målt vertikalt, og 

— det inne i det rullende materiellet ikke er noe trinn mellom dørterskelen og forgangen. 

3.  GRUNNLEGGENDE KRAV 

 Av tabellene nedenfor framgår det hvilke grunnleggende krav, som angitt i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF, 

som oppfylles av spesifikasjonene angitt i avsnitt 4 i denne TSI-en. 

De grunnleggende kravene som ikke er oppført i tabellen, er ikke relevante innenfor denne TSI-ens virkeområde. 

Tabell 1 

Grunnleggende krav til delsystemet «Infrastruktur» 

Infrastruktur Henvisning til grunnleggende krav i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF 
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Parkeringsmuligheter for personer med 

nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

4.2.1.1      2.1.2 

Hinderfrie atkomstveier 4.2.1.2 2.1.1     2.1.2 

Dører og innganger 4.2.1.3 1.1.1 

2.1.1 

    2.1.2 
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Infrastruktur Henvisning til grunnleggende krav i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF 

Elementer innenfor TSI-ens virkeområde 
Nummer i dette 

vedlegg 
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Gulvflater 4.2.1.4 2.1.1     2.1.2 

Markering av gjennomsiktige hindre 4.2.1.5 2.1.1     2.1.2 

Toaletter og stellebord for spedbarn 4.2.1.6 1.1.5 

2.1.1 

    2.1.2 

Møbler og frittstående innretninger 4.2.1.7 2.1.1     2.1.2 

Billettsalg, informasjonsskranker og 

kundeservicesteder 

4.2.1.8 2.1.1 2.7.3   2.7.1 2.1.2 

2.7.5 

Belysning 4.2.1.9 2.1.1     2.1.2 

Visuell informasjon: skilting, piktogrammer, 

trykt og dynamisk informasjon 

4.2.1.10     2.7.1 2.1.2 

2.7.5 

Muntlig informasjon 4.2.1.11 2.1.1 2.7.3   2.7.1 2.1.2 

2.7.5 

Plattformbredde og plattformkant 4.2.1.12 2.1.1     2.1.2 

Plattformende 4.2.1.13 2.1.1     2.1.2 

Ombordstigningshjelpemidler på plattformer 4.2.1.14 1.1.1     2.1.2 

Planovergang på stasjoner 4.2.1.15 2.1.1     2.1.2 

(1) Grunnleggende krav fra kommisjonsdirektiv 2013/9/EU av 11. mars 2013 om endring av vedlegg III til direktiv 2008/57/EF (EUT L 68 av 

12.3.2013, s. 55). 

Tabell 2 

Grunnleggende krav til delsystemet «Rullende materiell» 

Rullende materiell Henvisning til grunnleggende krav i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF 

Elementer innenfor TSI-ens virkeområde 
Nummer i dette 

vedlegg 
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Seter 4.2.2.1   1.3.1   2.4.5 

Rullestolplasser 4.2.2.2 2.4.1     2.4.5 
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Rullende materiell Henvisning til grunnleggende krav i vedlegg III til direktiv 2008/57/EF 

Elementer innenfor TSI-ens virkeområde 
Nummer i dette 

vedlegg 
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Dører 4.2.2.3 1.1.1 

1.1.5 

2.4.1 

1.2    2.4.5 

Belysning 4.2.2.4 2.4.1     2.4.5 

Toaletter 4.2.2.5 2.4.1     2.4.5 

Frie passasjer 4.2.2.6   1.3.1   2.4.5 

Kundeinformasjon 4.2.2.7 2.4.1 2.7.3   2.7.1 2.4.5 

2.7.5 

Høydeforskjeller 4.2.2.8 1.1.5     2.4.5 

Håndlister 4.2.2.9 1.1.5     2.4.5 

Soveplasser som er tilgjengelige med 

rullestol 

4.2.2.10 2.4.1     2.4.5 

Plassering av trinn for på- og avstigning 4.2.2.11 1.1.1 2.4.2   1.5 

2.4.3 

2.4.5 

Ombordstigningshjelpemidler 4.2.2.12 1.1.1    1.5 

2.4.3 

2.4.5 

4.  BESKRIVELSE AV DELSYSTEMENE 

4.1. Innledning 

1)  Unionens jernbanesystem, som direktiv 2008/57/EF får anvendelse på, og som delsystemene inngår i, er et 

integrert system der sammenhengen skal kontrolleres. Sammenhengen skal særlig kontrolleres med hensyn til 

spesifikasjonene i hvert delsystem, delsystemets grensesnitt mot det systemet det inngår i, samt med hensyn 

til drifts- og vedlikeholdsreglene. 

2)  Delsystemenes funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner og deres grensesnitt, beskrevet i nr. 4.2 

og 2, pålegger ikke bruk av bestemte teknologier eller tekniske løsninger, med mindre dette er strengt 

nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i Unionens jernbanenett. Nyskapende løsninger for samtrafikkevnen 

kan likevel kreve nye spesifikasjoner og/eller nye vurderingsmetoder. For å gi mulighet til teknologisk 

nyskaping skal disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene utvikles etter den framgangsmåten som er 

beskrevet i forordningens artikkel 6. 

3)  Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, angis de grunnleggende parametrene knyttet til 

tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne for delsystemene «Infrastruktur» og 

«Rullende materiell» i nr. 4.2 i denne TSI-en. Driftskravene og ansvarsområdene er beskrevet i TSI-en for 

drift og trafikkstyring og i nr. 4.4 i denne TSI-en.  
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4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

4.2.1. Delsystemet «Infrastruktur» 

1)  På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 er funksjonsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene for delsystemet «Infrastruktur» med hensyn til tilgjengelighet for personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne inndelt som følger: 

— Parkeringsmuligheter for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

— Hinderfrie atkomstveier 

— Dører og innganger 

— Gulvflater 

— Markering av gjennomsiktige hindre 

— Toaletter og stellebord for spedbarn 

— Møbler og frittstående innretninger 

— Billettsalg, informasjonsskranker og kundeservicesteder 

— Belysning 

— Visuell informasjon: skilting, piktogrammer, trykt og dynamisk informasjon 

— Muntlig informasjon 

— Plattformbredde og plattformkanter 

— Plattformende 

— Ombordstigningshjelpemidler som oppbevares på plattformer 

— Planoverganger 

2)  De grunnleggende parametrene som er angitt i nr. 4.2.1.1–4.2.1.15, får anvendelse på virkeområdet for 

delsystemet «Infrastruktur» som definert i nr. 2.1.1; de kan deles inn i to hovedkategorier: 

— De som det må angis tekniske opplysninger for, for eksempel parametrene som gjelder plattformene og 

hvordan man skal komme til plattformene. I dette tilfellet er de grunnleggende parametrene beskrevet 

spesifikt, og de tekniske opplysningene som skal følges for å oppfylle kravene, er angitt i detalj. 

— De som det ikke er nødvendig å angi tekniske opplysninger for, for eksempel verdier for ramper eller 

egenskaper for parkeringsplasser. I dette tilfellet er den grunnleggende parameteren definert som et 

funksjonskrav som kan oppfylles ved å anvende flere tekniske løsninger. 

 I tabell 3 nedenfor angis kategorien for hver av de grunnleggende parametrene. 

Tabell 3 

Kategorier av grunnleggende parametrer 

Grunnleggende parameter Tekniske opplysninger angitt Bare funksjonskrav 

Parkeringsmuligheter for personer med 

nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

 Hele nr. 4.2.1.1 

Hinderfrie atkomstveier Atkomstveienes beliggenhet 

Bredde på den hinderfrie atkomstveien 

Terskel 

Doble håndlister 

Type heis 

Høyde for skilt med punktskrift 

Detaljerte egenskaper 

 4.2.1.3 punkt 2): Dørbredde 

4.2.1.3 punkt 4): Høyde på døråpner 

4.2.1.3 punkt 1) 

4.2.1.3 punkt 3) 
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Grunnleggende parameter Tekniske opplysninger angitt Bare funksjonskrav 

Gulvflater  Hele nr. 4.2.1.4 

  Hele nr. 4.2.1.5 

Toaletter og stellebord for spedbarn  Hele nr. 4.2.1.6 

Møbler og frittstående innretninger  Hele nr. 4.2.1.7 

Billettsalg, informasjonsskranker og 

kundeservicesteder 

4.2.1.8 punkt 5): Passasje for 

billettkontrollmaskiner 

4.2.1.8 punkt 1)–4) 

4.2.1.8 punkt 6) 

Belysning 4.2.1.9 punkt 3): Belysning på 

plattformer 

4.2.1.9 punkt 1), 4.2.1.9 punkt 2), 4.2.1.9 

punkt 4): Belysning på andre steder 

Visuell informasjon: skilting, piktogram-

mer, trykt og dynamisk informasjon 

Detaljnivå på opplysningene som skal gis 

Plassering av informasjonen 

Detaljerte egenskaper for visuell informa-

sjon 

Muntlig informasjon Hele nr. 4.2.1.11  

Plattformbredde og plattformkant Hele nr. 4.2.1.12  

Plattformende Hele nr. 4.2.1.13  

Ombordstigningshjelpemidler som 

oppbevares på plattformer 

Hele nr. 4.2.1.14  

Planovergang for passasjerer på stasjoner Hele nr. 4.2.1.15  

4.2.1.1. Parker ingsmul igheter  fo r  personer  med nedsat t  funksjons -  el ler  bevegelsesevne  

1)  Dersom en stasjon disponerer et eget parkeringsområde, skal det så nær en tilgjengelig inngang som mulig 

innenfor parkeringsområdet være et tilstrekkelig antall tilpassede parkeringsplasser som er forbeholdt 

personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne som har rett til å benytte slike parkeringsplasser. 

4.2.1.2. Hinderfr ie  a tkomstveier  

1)  Følgende offentlige områder av infrastrukturen skal, dersom de finnes, forbindes med hinderfrie atkomstveier: 

— Stoppesteder for andre transportsystemer det er forbindelse til innenfor stasjonsområdet (f.eks. taxi, buss, 

sporvei, tunnelbane, ferge osv.). 

— Parkeringsområder. 

— Tilgjengelige innganger og utganger. 

— Informasjonsskranker. 

— Visuelle og hørbare informasjonssystemer. 

— Billettutsalgssteder. 

— Kundeservice. 

— Venteområder. 

— Toaletter. 

— Plattformer. 
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2)  Lengden på de hinderfrie atkomstveiene skal være så kort som praktisk mulig. 

3)  Overflatene på gulv og terreng på hinderfrie atkomstveier skal være lavtreflekterende. 

4.2.1.2.1.  Horisontal forflytning 

1)  Alle hinderfrie atkomstveier, gangbroer og underganger skal ha en fri bredde på minst 160 cm unntatt på 

områder angitt i nr. 4.2.1.3 punkt 2) (dører), 4.2.1.12 punkt 3) (plattformer) og 4.2.1.15 punkt 2) 

(planoverganger). 

2)  Dersom det finnes terskler på en horisontal atkomstvei, skal de stå i kontrast til det omliggende gulvet og ikke 

være høyere enn 2,5 cm. 

4.2.1.2.2.  Vertikal forflytning 

1)  Dersom det er høydeforskjeller på en hinderfri atkomstvei, skal det for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne finnes en trinnfri vei som utgjør et alternativ til trapper. 

2)  Trapper på hinderfrie atkomstveier skal ha en bredde på minst 160 cm, målt mellom håndlistene. Som et 

minstekrav skal første og siste trinn merkes med et kontrastbånd, og det skal monteres taktile 

varselindikatorer på overflaten foran første trinn nedover. 

3)  Dersom heis ikke er installert, skal det monteres ramper for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne som ikke kan bruke trapper. De skal ha moderat helling. Bratt helling er tillatt bare på ramper 

over korte strekninger. 

4)  Trapper og ramper skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to nivåer. 

5)  Det skal installeres heiser dersom det ikke finnes ramper, og de skal minst være av type 2 i samsvar med 

spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 1. Heiser av type 1 er tillatt bare når stasjoner fornyes eller 

oppgraderes. 

6)  Rulletrapper og rullefortau skal være konstruert i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 2. 

7)  Planoverganger kan utgjøre en del av en hinderfri atkomstvei dersom de oppfyller kravene i nr. 4.2.1.15. 

4.2.1.2.3.  Merking av atkomstveier 

1)  Hinderfrie atkomstveier skal være klart merket med visuell informasjon som nærmere beskrevet i nr. 4.2.1.10. 

2)  For synshemmede personer skal opplysninger om den hinderfrie atkomstveien minst gis med taktile 

indikatorer på gangarealer som står i kontrast til bakgrunnen. Dette nummer får ikke anvendelse på hinderfrie 

atkomstveier til og fra parkeringsområder. 

3)  Tekniske løsninger som benytter fjernbetjente lydinnretninger eller telefonapplikasjoner, kan benyttes i tillegg 

eller som alternativ. Dersom de er ment å brukes som alternativ, skal de behandles som nyskapende løsninger. 

4)  Dersom det finnes håndlister eller vegger innenfor rekkevidde langs den hinderfrie atkomstveien til 

plattformen, skal de ha kortfattet informasjon (f.eks. spornummer eller retningsanvisning) i punktskrift eller i 

prismeformede bokstaver eller tall på baksiden av håndlisten eller på veggen i en høyde på mellom 145 og 

165 cm. 

4.2.1.3. Dører  og innganger  

1)  Dette nummer får anvendelse på alle dører og innganger på hinderfrie atkomstveier, unntatt dører som gir 

tilgang til toaletter som ikke er særlig beregnet på personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 

2)  Dører skal ha en fri anvendbar bredde på minst 90 cm, og skal kunne betjenes av personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne. 

3)  Manuelt betjente, halvautomatiske eller automatiske dører kan brukes. 

4)  Døråpnere skal befinne seg i en høyde på mellom 80 cm og 110 cm.  
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4.2.1.4. Gulvfla ter  

1)  Alle gulvbelegg, bakkeoverflater og overflater på trappetrinn skal være sklisikre. 

2)  Inne i stasjonsbygningene skal ingen ujevnheter være høyere enn 0,5 cm noe sted på gulvets gangarealer, 

unntatt for terskler, avløpskanaler og taktile indikatorer på gangarealer, 

4.2.1.5. Marker ing av gjennomsikt ige  h indre  

1)  Gjennomsiktige hindre på eller langs atkomstveiene som brukes av passasjerer, bestående av glassdører eller 

gjennomsiktige vegger, skal være merket. Slik merking skal markere de gjennomsiktige hindrene. Dette 

kreves ikke dersom passasjerene er beskyttet mot sammenstøt på andre måter, for eksempel ved hjelp av 

håndlister eller sammenhengende benker. 

4.2.1.6. Toalet ter  og s te l lebord  for spedbarn  

1)  Dersom en stasjon er utstyrt med toaletter, skal minst ett kjønnsnøytralt avlukke være tilgjengelig for 

rullestolbrukere. 

2)  Dersom en stasjon er utstyrt med toaletter, skal det finnes stellebord for spedbarn som er tilgjengelige for 

både menn og kvinner. 

4.2.1.7. Møbler  og fr i t t s tående innretn inger  

1)  Alle møbler og frittstående innretninger skal stå i kontrast til bakgrunnen og ha runde kanter. 

2)  Innenfor stasjonsområdet skal møbler og frittstående innretninger (herunder utkragede og hengende 

gjenstander) plasseres slik at de ikke står i veien for blinde eller synshemmede, eller de skal kunne oppdages 

av en person som bruker en lang stokk. 

3)  Alle plattformer der passasjerene har lov til å vente på tog, og alle venteområder skal ha minst ett område 

utstyrt med sitteplasser og en rullestolplass. 

4)  Dersom dette området er værbeskyttet, skal det være tilgjengelig for rullestolbrukere. 

4.2.1.8. Bi l le t t sa lg,  in formasjonsskranker  og kundeservices teder  

1)  Dersom betjente billettluker, informasjonsskranker og kundeservicesteder er satt opp langs den hinderfrie 

atkomstveien, skal minst én skranke være tilgjengelig for rullestolbrukere og for kortvokste personer, og 

minst én skranke skal være utstyrt med et induksjonssløyfesystem for hørselshemmede. 

2)  Dersom det er en glassvegg mellom passasjeren og personen i billettluken, skal denne kunne fjernes, eller 

dersom den ikke kan fjernes, skal det være installert et kommunikasjonssystem. Alle slike glassvegger skal 

bestå av klart glass. 

3)  Dersom personen i billettluken bruker et elektronisk system som viser prisopplysninger, skal samme type 

system gjøre det mulig for kunden å se billettprisen. 

4)  Dersom det er satt opp billettautomater langs en hinderfri gangvei på en stasjon, skal minst én av automatene 

ha et grensesnitt som kan nås av rullestolbrukere og kortvokste personer. 

5)  Dersom det er installert billettkontrollmaskiner, skal minst én av maskinene ha en fri passasje med en bredde 

på minst 90 cm, og den skal kunne passeres av en person med rullestol med en lengde på inntil 1 250 mm. 

Ved oppgradering eller fornyelse er det tillatt med en minstebredde på 80 cm. 

6)  Dersom det brukes telleapparater, skal en atkomstmulighet uten telleapparat være tilgjengelig for personer 

med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne i hele driftstiden. 

4.2.1.9. Belysn ing 

1)  Belysningsnivået på stasjonens uteområder skal være tilstrekkelig til at det blir lettere å finne veien, og til å 

markere høydeforskjeller, dører og innganger. 

2)  Belysningsnivået langs hinderfrie atkomstveier skal være tilpasset ut fra passasjerenes behov for å se. Det 

skal tas særlig hensyn til høydeforskjeller, billettkontorer og billettautomater, informasjonsskranker og 

informasjonsskjermer.  
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3)  Plattformene skal være opplyst i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 3 og indeks 4. 

4)  Nødbelysning skal gi tilstrekkelig sikt for evakuering og for å finne fram til brannslokkings- og sikkerhetsutstyr. 

4.2.1.10. Visuel l  in formasjon :  ski l t ing,  piktogrammer ,  t rykt  og dynamisk in formasjon  

1)  Følgende opplysninger skal gis: 

— Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser. 

— Varselskilt, forbudsskilt og påbudsskilt. 

— Opplysninger om togavganger. 

— Identifikasjon av stasjonens ulike ressurser og tjenester, dersom slike finnes, og hvordan man finner 

disse. 

2)  Skrifttyper, symboler og piktogrammer som brukes til visuell informasjon, skal stå i kontrast til bakgrunnen. 

3)  Det skal være skilt på alle steder der passasjerene er nødt til å gjøre et veivalg, og de skal finnes med 

bestemte mellomrom langs atkomstveien. Skilt, symboler og piktogrammer skal benyttes på en ensartet måte 

langs hele atkomstveien. 

4)  Opplysningene om togavganger (herunder bestemmelsessted, stoppesteder underveis, spornummer og 

tidspunkt) skal være tilgjengelig i en høyde på høyst 160 cm minst ett sted på stasjonen. Dette kravet gjelder 

uavhengig av om det dreier seg om trykt eller dynamisk informasjon. 

5)  Skrifttypen som brukes til tekst, skal være lett å lese. 

6)  Alle sikkerhetsskilt, varselskilt, påbudsskilt og forbudsskilt skal inneholde piktogrammer. 

7)  Taktile opplysningsskilt skal finnes 

— på toaletter, til orientering om funksjon og tilkalling av hjelp dersom det er aktuelt, 

— i heiser i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 1. 

8)  Klokkeslett som vises med tall, skal vises i 24-timersformat. 

9)  Følgende særskilte grafiske symboler og piktogrammer skal være utstyrt med symbolet for rullestol i 

samsvar med tillegg N: 

— Retningsangivelse til særskilte atkomstveier for rullestoler. 

— Angivelse av hvor toaletter og andre tjenester og funksjoner som er tilgjengelige for rullestoler, er 

plassert. 

— Dersom det på plattformen finnes opplysninger om vognoppstilling, angivelse av ombordstigningsstedet 

for rullestolbrukere. 

 Symbolene kan kombineres med andre symboler (f.eks. heis, toalett osv.). 

10)  På steder der induksjonssløyfer er montert, skal disse angis med et skilt som beskrevet i tillegg N. 

11)  Dersom toaletter som er tilgjengelige med rullestol, har hengslede armstøtter, skal det finnes et grafisk 

symbol som viser armstøtten i både hevet og senket stilling. 

12)  Sammen med en retningspil som brukes til å angi en bestemt retning, skal høyst fem piktogrammer være 

plassert ved siden av hverandre på samme sted. 

13)  Skjermer skal oppfylle kravene i nr. 5.3.1.1. I dette nummer skal det med ordet «skjerm» forstås enhver 

innretning for dynamisk informasjon. 

4.2.1.11. Munt l ig  in formasjon  

1)  Den muntlige informasjonen skal ha et STI-PA-nivå på minst 0,45, i samsvar med spesifikasjonen nevnt i 

tillegg A indeks 5. 

4.2.1.12. P la t t fo rmbredde og pla t t fo rm kant  

1)  En plattforms fareområde starter ved plattformkanten på den siden som vender ut mot skinnene, og defineres 

som det området der passasjerene ikke har lov til å befinne seg når togene passerer eller ankommer. 

2)  Plattformbredden kan variere langs hele plattformens lengde. 
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3)  Plattformens bredde uten hindre skal minst være fareområdets bredde pluss bredden til to frie passasjer på 

hver side, hver på 80 cm (til sammen 160 cm). Denne bredden kan reduseres gradvis til 90 cm ved enden av 

plattformene. 

4)  Det er tillatt med hindre innenfor denne frie passasjen på 160 cm. Utstyr som kreves til signalsystemet, samt 

sikkerhetsutstyr skal ikke anses som hindre i dette nummer. Den minste tillatte avstanden fra hindre til 

fareområdet skal være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 4 

Minste tillatte avstand fra hindre til fareområdet 

Lengde på hindre (målt parallelt med plattformkanten) Minste tillatte avstand til fareområdet 

< 1 m (merknad 1) — lite hinder 80 cm 

1 m til < 10 m — stort hinder 120 cm 

Merknad 1: Dersom avstanden mellom to små hindre er mindre enn 2,4 m målt parallelt med plattformkanten, skal de 

anses som ett stort hinder. 

Merknad 2: Innenfor denne minsteavstanden fra et stort hinder til fareområdet er det tillatt å ha flere små hindre så lenge 

kravene som gjelder for små hindre (minsteavstand til fareområde og minsteavstand til neste lille hinder), er oppfylt. 

5)  Dersom det om bord på togene eller på plattformen finnes hjelpeinnretninger som gjør at rullestolbrukere kan 

stige på eller av togene, skal det på det stedet der det er sannsynlig at slike innretninger vil bli benyttet, være 

en fri avstand (ingen hindre) på 150 cm fra kanten av innretningen mot på- eller avstigningsstedet for rullestol 

på plattformen. På en ny stasjon skal dette kravet oppfylles for alle tog som ifølge planen skal stoppe ved 

plattformen. 

6)  Grensen for fareområdet lengst bort fra plattformkanten som vender ut mot skinnene, skal ha visuell merking 

og taktile indikatorer på gangarealer. 

7)  Den visuelle merkingen skal være en sklisikker varsellinje med en bredde på minst 10 cm som står i kontrast 

til bakgrunnen. 

8)  Taktile indikatorer på gangarealer kan være en av to typer: 

— Et varselsmønster som angir en fare ved grensen til fareområdet. 

— Et ledemønster som angir en gangvei på den sikre siden av plattformen. 

9)  Materialet på den plattformkanten som vender ut mot skinnene, skal stå i kontrast til den mørke åpningen. 

4.2.1.13. P la t t fo rmende  

1)  Plattformenden skal enten være utstyrt med en barriere som sperrer for offentlig adgang, eller ha visuell 

merking og taktile indikatorer på gangarealer med et varselsmønster som angir fare. 

4.2.1.14. Ombordst ign ingsh je lpemidler  som oppbevares  på  p la t t fo rmer  

1)  Dersom en plattformrampe benyttes, skal den oppfylle kravene i nr. 5.3.1.2. 

2)  Dersom en plattformheis benyttes, skal den oppfylle kravene i nr. 5.3.1.3. 

3)  Det skal sørges for at ombordstigningshjelpemidlene oppbevares sikkert, slik at de, herunder bærbare ramper, 

ikke utgjør noe hinder eller noen fare for passasjerene under oppbevaring på plattformen. 

4.2.1.15. P lanovergang t i l  p la t t fo rmer  for  passas jerer  

1)  Planoverganger på stasjoner tillates brukt som en del av en trinnfri eller hinderfri atkomstvei i samsvar med 

nasjonale regler. 

2)  Dersom planoverganger brukes som deler av trinnfrie atkomstveier i tillegg til andre atkomstveier, skal de 

— ha en minstebredde på 120 cm (mindre enn 10 m lange) eller 160 cm (minst 10 m lange), 

— ha moderate hellinger; bratt helling er tillatt bare på ramper på korte avstander, 
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— være konstruert slik at det minste hjulet på en rullestol, som definert i tillegg M, ikke kan bli sittende fast 

mellom overflaten av planovergangen og skinnen. 

— Dersom adgangen til planoverganger er sikret med slusesystem for å hindre at folk krysser sporet 

utilsiktet eller ukontrollert, kan bredden på gangveien i rett linje og i slusesystemet være under 120 cm, 

men ikke under 90 cm; der skal være tilstrekkelig manøvreringsrom for en rullestolbruker. 

3)  Dersom planoverganger brukes som deler av hinderfrie atkomstveier og utgjør den eneste løsningen for alle 

passasjerer, skal de 

— overholde alle spesifikasjoner ovenfor, 

— ha visuell og taktil merking som identifiserer begynnelsen og slutten på planovergangens gangflate, 

— være under tilsyn, eller de skal på grunnlag av nasjonale regler være utstyrt slik at blinde eller synshemmede 

kan krysse sporet uten fare, og/eller planovergangen skal være betjent, slik at synshemmede kan krysse 

sporet uten fare. 

4)  Dersom noen av ovennevnte krav ikke kan oppfylles, skal ikke planovergangen anses som en del av en 

trinnfri eller hinderfri atkomstvei. 

4.2.2. Delsystemet «Rullende materiell» 

1)  På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 er funksjonsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene for delsystemet «Rullende materiell» med hensyn til tilgjengelighet for personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne inndelt som følger: 

— Seter 

— Rullestolplasser 

— Dører 

— Belysning 

— Toaletter 

— Frie passasjer 

— Kundeinformasjon 

— Høydeforskjeller 

— Håndlister 

— Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol 

— Plassering av trinn for på- og avstigning 

4.2.2.1. Seter  

4.2.2.1.1.  Generelt 

1)  Håndtak eller vertikale håndlister eller andre innretninger som kan brukes til å holde balansen i midtgangen, 

skal monteres på alle seter som vender ut mot midtgangen, med mindre setet når det er i oppslått stilling, har 

en avstand på høyst 200 mm til 

— seteryggen til et annet sete som vender motsatt vei, og som har et håndtak eller en vertikal håndlist eller 

andre innretninger som kan brukes til å holde balansen, 

— en håndlist eller en skillevegg. 

2)  Håndtak eller andre innretninger som kan brukes til å holde balansen, skal være plassert i en høyde på mellom 

800 mm og 1 200 mm over gulvet, målt fra midt på den anvendbare delen av håndtaket, skal ikke stikke fram 

i den frie passasjen og skal stå i kontrast til setet. 

3)  I sitteområder med faste seter i lengderetningen skal håndlister brukes til å holde balansen. Avstanden mellom 

disse håndlistene skal være høyst 2 000 mm, og de skal være plassert i en høyde på mellom 800 mm og 1 200 

mm over gulvet og stå i kontrast til kjøretøyets innredning. 

4)  Håndtakene eller de andre innretningene skal ikke ha skarpe kanter.  
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4.2.2.1.2.  Prioriterte seter 

4.2.2.1.2.1.  Generelt 

1)  Minst 10 prosent av setene i faste togsett eller enkeltkjøretøyer, samt innenfor hver klasse, skal forbeholdes 

personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne som prioriterte seter. 

2)  De prioriterte setene og de kjøretøyene som har slike seter, skal identifiseres ved hjelp av skilt som 

overholder tillegg N. Det skal framgå at andre passasjerer skal overlate slike seter til personer som har rett til 

å bruke dem, når det er nødvendig. 

3)  De prioriterte setene skal befinne seg i passasjerrommet og i kort avstand til utvendige dører. I toetasjes 

kjøretøyer eller togsett kan det finnes prioriterte seter i begge etasjer. 

4)  Utstyr montert på prioriterte seter skal minst være på samme nivå som det som er montert på alminnelige 

seter av samme type. 

5)  Dersom seter av en bestemt type er utstyrt med armlener, skal prioriterte seter av samme type være utstyrt 

med bevegelige armlener. Dette omfatter ikke armlener plassert langs vognkassens side eller langs en 

skillevegg i kupeer. Det bevegelige armlenet skal kunne settes i en stilling parallelt med seteryggen for å 

sikre fri atkomst til setet eller til andre prioriterte seter i umiddelbar nærhet. 

6)  Prioriterte seter skal ikke være klappseter. 

7)  Hvert av de prioriterte setene og det rommet som er tilgjengelig for brukeren, skal være i samsvar med figur 

H1–H4 i tillegg H. 

8)  Den anvendbare sitteflaten på det prioriterte setet skal ha en bredde på minst 450 mm (se figur H1). 

9)  Den øverste delen av seteputen på hvert av de prioriterte setene skal være mellom 430 og 500 mm over 

gulvet regnet fra setets fremre kant. 

10)  Den frie høyden over hvert sete skal være minst 1 680 mm fra gulvet, unntatt i toetasjes tog der det er 

montert bagasjehyller over setene. I slike tilfeller tillates en redusert fri høyde på 1 520 mm for prioriterte 

seter som befinner seg under bagasjehyllene, forutsatt at minst 50 % av de prioriterte setene har en fri høyde 

på 1 680 mm. 

11)  Dersom setene er regulerbare, skal setene måles i oppslått stilling. 

4.2.2.1.2.2.  Seter som vender samme vei 

1)  Dersom de prioriterte setene vender samme vei, skal frirommet foran hvert sete være i samsvar med målene i 

figur H2. 

2)  Avstanden mellom seteryggens forside og vertikalplanet gjennom den bakerste delen av setet foran skal være 

minst 680 mm, idet det bemerkes at avstanden mellom setene skal måles fra midten av setet, 70 mm over det 

punktet der seteputen møter ryggstøtten. 

3)  Det skal også være et åpent rom mellom seteputens fremre kant og det samme vertikalplanet for setet foran på 

minst 230 mm. 

4.2.2.1.2.3.  Seter som vender mot hverandre 

1)  Dersom de prioriterte setene vender mot hverandre, skal avstanden mellom seteputenes fremre kanter være 

minst 600 mm (se figur H3). Denne avstanden skal opprettholdes selv om ett av setene som vender mot 

hverandre, ikke er et prioritert sete. 

2)  Dersom prioriterte seter som vender mot hverandre, er utstyrt med et bord, skal den frie horisontale avstanden 

mellom seteputens fremre kant og den nærmeste bordkanten være minst 230 mm (se figur H4). Dersom et av 

setene som er vendt mot hverandre, ikke er et prioritert sete, kan setets avstand til bordet reduseres, forutsatt 

at avstanden mellom seteputenes fremre kanter fortsatt er 600 mm. Ved vurdering av om kravene i dette 

nummer er oppfylt, kan det ses bort fra bord som er montert på sideveggen og ikke rekker lenger ut enn til 

midtlinjen til setet på vindusplassen. 
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4.2.2.2. Rul les to lplasser  

1)  Avhengig av enhetens lengde, ikke medregnet lokomotivet eller banemotorenheten, skal enheten ha minst 

det antall tilgjengelige rullestolplasser som er angitt i følgende tabell: 

Tabell 5 

Minste antall rullestolplasser ut fra enhetens lengde 

Enhetens lengde Antall rullestolplasser per enhet 

Under 30 m 1 rullestolplass 

30–205 meter 2 rullestolplasser 

Over 205–300 meter 3 rullestolplasser 

Over 300 meter 4 rullestolplasser 

2)  For å sikre stabilitet skal rullestolplassen utformes slik at rullestolen kan plasseres med eller mot 

kjøreretningen. 

3)  Over hele rullstolplassens lengde skal bredden være 700 mm fra gulvnivå til en minstehøyde på 1450 mm, 

med ytterligere 50 mm bredde for å gi frirom for hender på hver side som er vendt mot hindre som vil 

begrense frirommet for hendene til rullestolbrukerne (f.eks. vegg eller struktur) fra en høyde på 400 mm–

800 mm over gulvnivå (dersom en side av rullestolen er vendt mot gangen, er det ikke krav om ytterligere 

50 mm bredde for den siden av rullestolen, siden det allerede er fritt rom). 

4)  Den minste avstanden i planet i lengderetningen mellom rullestolplassens bakside og neste overflate skal 

være i samsvar med tillegg I figur I1–I3. 

5)  Det skal ikke være noe hinder i det tildelte rommet mellom kjøretøyets gulv og tak, med unntak av en 

bagasjehylle under taket, en horisontal håndlist i samsvar med kravene i nr. 4.2.2.9 festet til kjøretøyets vegg 

eller tak, eller et bord. 

6)  Baksiden av rullestolplassen skal utgjøres av en støtte eller en annen passende innretning som er minst 

700 mm bred. Høyden på støtten eller innretningen skal kunne hindre at en rullestol som er plassert med 

ryggen mot støtten eller innretningen, tipper bakover. 

7)  Klappseter kan monteres på rullestolplassen, men de skal i oppslått stilling ikke ha innvirkning på 

dimensjonskravene som stilles til rullestolplassen. 

8)  Det er ikke tillatt å montere noe fast utstyr som kroker for sykler eller skistativ på rullestolplassen eller 

direkte foran den. 

9)  Minst ett sete ved siden av eller med fronten vendt mot hver av rullestolplassene, skal være tilgjengelig for 

en ledsager som reiser sammen med rullestolbrukeren. Dette setet skal være like komfortabelt som de andre 

passasjersetene, og kan også være plassert på motsatt side av midtgangen. 

10)  På tog med en konstruksjonshastighet som er høyere enn 250 km/t, unntatt toetasjes tog, skal det være mulig 

for en rullestolbruker som benytter en rullestolplass, å bevege seg over til et passasjersete som skal være 

utstyrt med et bevegelig armlene. Det skal være mulig for rullestolbrukeren å bevege seg over til 

passasjersetet uten hjelp. I slike tilfeller kan setet til ledsageren være plassert i en annen seterad. Dette kravet 

gjelder opp til det antall rullestolplasser per enhet som er angitt i tabell 5. 

11)  Rullestolplassen skal være utstyrt med en enhet for å tilkalle hjelp, slik at de i en faresituasjon er mulig for 

en rullestolbruker å varsle en person som kan treffe nødvendige tiltak. 

12)  Innretningen for å tilkalle hjelp skal være plassert innen bekvem rekkevidde for den personen som bruker 

rullestolen, som vist i tillegg L figur L1. 
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13)  Innretningen for å tilkalle hjelp skal ikke være plassert inne i et trangt hulrom som hindrer direkte betjening 

med håndflaten, men kan beskyttes mot utilsiktet bruk. 

14)  Grensesnittet for innretningen for å tilkalle hjelp skal være som definert i nr. 5.3.2.6. 

15)  Et skilt som overholder tillegg N, skal plasseres rett ved siden av eller på rullestolplassen for å angi at 

plassen er en rullestolplass. 

4.2.2.3. Dører  

4.2.2.3.1.  Generelt 

1)  Disse kravene gjelder bare for dører som gir adgang til en annen del av toget som er allment tilgjengelig, 

unntatt toalettdører. 

2)  Ved låsing eller åpning av en manuelt betjent dør beregnet på offentlig bruk skal betjeningsinnretningen 

kunne betjenes med håndflaten ved bruk av en kraft på høyst 20 N. 

3)  Betjeningsinnretninger for dører, det være seg manuelt betjente, trykknapper eller andre innretninger, skal stå 

i kontrast til overflaten de er montert på. 

4)  Deres grensesnitt mot passasjerene skal være i samsvar med spesifikasjonene i nr. 5.3.2.1. 

5)  Dersom betjeningsinnretningene for åpning og lukking er montert over hverandre, skal den øverste 

innretningen alltid være til åpning. 

4.2.2.3.2.  Utvendige dører 

1)  Alle utvendige passasjerdører skal ha en anvendbar fri bredde på minst 800 mm når de er åpne. 

2)  På tog med en konstruksjonshastighet som er lavere enn 250 km/t, skal dører som gir påstigning uten 

nivåforskjell med rullestol som definert i nr. 2.3, ha en fri anvendbar bredde på minst 1 000 mm når den er 

åpen. 

3)  Alle utvendige passasjerdører skal være merket på utsiden på en slik måte at de står i kontrast til vognkassen 

rundt dørene. 

4)  Dører som er beregnet for påstigning med rullestol, skal være de dørene som er nærmest de angitte 

rullestolplassene. 

5)  De dørene som skal brukes til påstigning med rullestol, skal være tydelig merket med et skilt i samsvar med 

tillegg N. 

6)  Inne i kjøretøyet skal de utvendige dørenes plassering være klart merket ved bruk av kontrasterende 

gulvbelegg rundt døråpningen. 

7)  Når en dør er klar til å åpnes, skal det gis et signal som tydelig kan høres av personer som befinner seg i eller 

utenfor toget. Dette varselsignalet skal vare i minst fem sekunder, med mindre døren aktiveres, og i så fall 

kan signalet opphøre etter tre sekunder. 

8)  Når en dør åpnes automatisk eller fjernbetjenes av lokomotivføreren eller annet togpersonale, skal 

varselsignalet vare i minst tre sekunder fra det øyeblikk døren begynner å åpne seg. 

9)  Når en dør som lukkes enten automatisk eller med fjernbetjening, er i ferd med å bli aktivert, skal det gis et 

hørbart og synlig varselsignal til personer som befinner seg i eller utenfor toget. Varselsignalet skal starte 

minst to sekunder før døren begynner å lukkes, og skal fortsette mens døren lukker seg. 

10)  Lydkilden til varselsignalene for åpning og lukking av dørene skal befinne seg i nærheten av betjenings-

innretningen eller, dersom en slik betjeningsinnretning ikke finnes, i nærheten av døråpningen. 

11)  Det synlige signalet skal kunne ses både fra inne i og utenfor toget, og skal være plassert slik at det i så stor 

grad som mulig reduserer risikoen for at passasjerer i forgangen skygger for det. 

12)  De hørbare varselsignalene for åpning og lukking av passasjerdører skal være i samsvar med spesifikasjonen i 

tillegg G. 

13)  Dørene skal aktiveres av togpersonalet og skal være halvautomatiske (dvs. ved at passasjeren bruker en 

trykknapp) eller automatiske. 

14)  Dørens betjeningsinnretning skal befinne seg enten ved siden av eller på dørbladet.  
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15)  Midtpunktet for betjeningsinnretningen for åpning av utvendige dører som kan betjenes fra plattformen, skal for 

alle plattformer toget er beregnet på, befinne seg minst 800 mm og høyst 1200 mm målt vertikalt over 

plattformen. Dersom toget er beregnet på én enkelt plattformhøyde, skal midtpunktet for betjeningsinnretningen 

for åpning av utvendige dører befinne seg minst 800 mm og høyst 1100 mm målt vertikalt over denne 

plattformhøyden. 

16)  Midtpunktet for den innvendige betjeningsinnretningen for åpning av den utvendige døren skal befinne seg 

minst 800 mm og høyst 1100 mm målt vertikalt over kjøretøyets gulvnivå. 

4.2.2.3.3.  Innvendige dører 

1)  Innvendige automatiske eller halvautomatiske dører skal være utstyrt med innretninger som hindrer at 

passasjerene blir stengt inne når dørene betjenes. 

2)  Innvendige dører som er tilpasset rullestolbrukere, skal ha en anvendbar fri bredde på minst 800 mm. 

3)  Kraften som trengs for å åpne eller lukke en manuelt betjent dør, skal være høyst 60 N. 

4)  Midtpunktet for betjeningsinnretningene for innvendige dører skal befinne seg minst 800 mm og høyst 

1100 mm målt vertikalt over kjøretøyets gulvnivå. 

5)  Automatiske forbindelsesdører mellom kjøretøyene skal åpnes enten synkront som et par, eller den andre 

døren skal automatisk oppdage personen som kommer mot den, og åpnes. 

6)  Dersom mer enn 75 % av en dørs overflate er laget av gjennomsiktig materiale, skal den være tydelig merket 

med synlige indikatorer. 

4.2.2.4. Belysn ing  

1)  Minsteverdier for gjennomsnittlig lysstyrke i passasjerområdene skal være i samsvar med nr. 4.1.2 i 

spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 6. Krav med hensyn til ensartetheten av disse verdiene gjelder ikke 

for vurdering av samsvar med denne TSI-en. 

4.2.2.5. Toalet ter  

1)  Når et tog er utstyrt med toaletter, skal et det finnes et universaltoalett som er tilgjengelig fra rullestolplassen. 

2)  Standardtoalettet skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.2 og 5.3.2.3. 

3)  Universaltoalettet skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.2 og 5.3.2.4. 

4)  Når et tog er utstyrt med toaletter, skal et det finnes stellebord for spedbarn. Dersom det ikke finnes egne 

innretninger for stell av spedbarn, eller dersom det finnes egne innretninger for stell av spedbarn, men disse 

ikke er tilgjengelige for rullestolbrukere, skal det monteres et bord på universaltoalettene. Det skal oppfylle 

kravene i nr. 5.3.2.5. 

4.2.2.6. Fr ie  passas jer  

1)  Fra inngangen til kjøretøyet skal delen med fri passasje være som følger: 

— Gjennom kjøretøyene i samsvar med figur J1 i tillegg J. 

— Mellom sammenhengende kjøretøyer i ett enkelt togsett i samsvar med figur J2 i tillegg J. 

— Til og fra dører som er tilgjengelige med rullestol, rullestolplasser og områder som er tilgjengelige med 

rullestol, herunder soveplasser og universaltoaletter dersom slike finnes, i samsvar med figur J3 i tillegg 

J. 

2)  Kravet til minstehøyde trenger ikke å kontrolleres i 

— alle områder i toetasjes kjøretøyer, 

— gangbroer og dørområder i enetasjes kjøretøyer. 

 I disse områdene er tillates en redusert fri høyde som følge av de konstruksjonsmessige begrensningene 

(lasteprofil, fysisk rom).  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1421 

 

3)  Ved siden av rullestolplassen skal det være en snuplass med en diameter på minst 1 500 mm, og det samme 

på andre steder der det forventes at rullestolen skal snus turn 180o. Rullestolplassen kan være en del av 

snuplassen. 

4)  Dersom en rullestolbruker må forandre retning, skal bredden på den frie passasjen i begge korridorer være i 

samsvar med tabell K1 i tillegg K. 

4.2.2.7. Kundeinformasjon  

4.2.2.7.1.  Generelt 

1)  Følgende opplysninger skal gis: 

— Sikkerhetsopplysninger og sikkerhetsinstrukser. 

— Hørbare sikkerhetsinstrukser sammen med synlige signaler i tilfelle av en nødssituasjon. 

— Varselskilt, forbudsskilt og påbudsskilt. 

— Opplysninger om togets rute, herunder opplysninger om forsinkelser og ikke planlagt stans. 

— Opplysninger om hvor ulike innretninger om bord befinner seg. 

2)  Visuell informasjon skal stå i kontrast til bakgrunnen. 

3)  Skrifttypen som brukes til tekst, skal være lett å lese. 

4)  Klokkeslett som vises med tall, skal vises i 24-timersformat. 

4.2.2.7.2.  Skilt, piktogrammer og taktile opplysninger 

1)  Alle sikkerhetsskilt, varselskilt, påbudsskilt og forbudsskilt skal inneholde piktogrammer og skal være 

utformet i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 7. 

2)  Sammen med en retningspil som brukes til å angi en bestemt retning, skal høyst fem piktogrammer være 

plassert ved siden av hverandre på samme sted. 

3)  Følgende særskilte piktogrammer skal være utstyrt med symbolet for rullestol i samsvar med tillegg N: 

— Retningsangivelse til rullestoltilpassede tjenester og funksjoner. 

— På utsiden av toget, angivelse av hvor dørene som er tilgjengelige for rullestoler, er plassert. 

— Angivelse av rullestolplassen inne i toget. 

— Angivelse av universaltoalettene. 

 Symbolene kan kombineres med andre symboler (for eksempel vognnummer, toalett osv.). 

4)  På steder der induksjonssløyfer er montert, skal disse angis med et piktogram i samsvar med tillegg N. 

5)  Dersom universaltoaletter har hengslede armstøtter, skal det finnes et piktogram som viser armstøtten i både 

hevet og senket stilling. 

6)  Dersom et kjøretøy har reserverte seter, skal nummeret eller bokstaven for dette kjøretøyet (slik det benyttes i 

reservasjonssystemet) angis på utsiden av eller ved siden av hver inngangsdør. Nummeret eller bokstaven 

skal angis med tegn som er minst 70 mm høye, og som skal være synlige når døren er åpen og lukket. 

7)  Dersom setene er merket med numre eller bokstaver, skal setenummeret eller -bokstaven angis på eller ved 

siden av hvert sete med tegn som er minst 12 mm høye. Slike numre og bokstaver skal stå i kontrast til 

bakgrunnen. 

8)  Taktile opplysningsskilt skal finnes 

— toaletter og soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, til orientering om funksjon og på en enhet for 

å tilkalle hjelp dersom det er aktuelt, 

— rullende materiell, til knappen for åpning/lukking av dører som er tilgjengelige for passasjerer og enheter 

for å tilkalle hjelp.  
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4.2.2.7.3.  Dynamisk visuell informasjon 

1)  Togets endelige bestemmelsessted eller rute skal vises utenpå toget på togets plattformside ved siden av minst 

én inngangsdør for passasjerer på minst annethvert kjøretøy i toget. 

2)  Dersom togene trafikkerer et system der det gis dynamisk visuell informasjon på stasjonsplattformen for hver 

50. meter eller mindre, og det også opplyses om bestemmelsessted eller rute foran på toget, er det ikke 

obligatorisk å gi opplysninger på siden av kjøretøyene. 

3)  Togets endelige bestemmelsessted eller rute skal vises inni hvert kjøretøy. 

4)  Opplysninger om togets neste stoppested skal vises på en slik måte at den kan leses fra minst 51 % av 

passasjersetene i hvert kjøretøy, herunder 51 % av de prioriterte setene, og fra alle rullestolplasser. 

5)  Opplysningene skal vises i minst to minutter før ankomst på den aktuelle stasjonen. Dersom neste stasjon 

befinner seg mindre enn to minutter unna i henhold til planlagt reisetid, skal neste stasjon angis umiddelbart 

etter avgang fra forrige stasjon. 

6)  Kravet om at opplysningene om bestemmelsesstedet og «neste stoppested» skal kunne ses fra 51 % av 

passasjersetene, gjelder ikke vogner med kupeer der kupeene har høyst åtte seter, med inngang fra en 

korridor. Disse opplysningene skal imidlertid kunne ses av en person som står i korridoren utenfor kupeen, og 

av en passasjer som benytter en rullestolplass. 

7)  Opplysningene om neste stoppested kan vises på samme innretning som den som brukes til å angi endelig 

bestemmelsessted. Så snart toget har stanset, skal den imidlertid på nytt angi endelig bestemmelsessted. 

8)  Dersom systemet er automatisk, skal det være mulig å undertrykke eller korrigere feilaktige eller villedende 

opplysninger. 

9)  Innvendige og utvendige skjermer skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.7. I dette nummer skal det med ordet 

«skjerm» forstås enhver innretning for dynamisk informasjon. 

4.2.2.7.4.  Dynamisk hørbar informasjon 

1)  Toget skal være utstyrt med et personvarslingssystem som lokomotivføreren eller annet togpersonale med 

særlig ansvar for passasjerene skal bruke til rutinemessige kunngjøringer eller nødkunngjøringer. 

2)  Personvarslingssystemet kan være manuelt, automatisk eller forhåndsprogrammert. Dersom personvarslings-

systemet er automatisk, skal det være mulig å undertrykke eller korrigere feilaktige eller villedende 

opplysninger. 

3)  Personvarslingssystemet skal på hvert stoppested eller ved avgang fra hvert stoppested kunne brukes til å 

kunngjøre togets bestemmelsessted og neste stoppested. 

4)  Personvarslingssystemet skal kunne brukes til å kunngjøre neste stoppested minst to minutter før toget 

ankommer det aktuelle stoppestedet. Dersom neste stasjon befinner seg mindre enn to minutter unna i 

henhold til planlagt reisetid, skal neste stasjon kunngjøres umiddelbart etter avgang fra forrige stasjon. 

5)  Den muntlige informasjonen skal ha et STI-PA-nivå på minst 0,45, i samsvar med spesifikasjonen nevnt i 

tillegg A indeks 5. Personvarslingssystemet skal oppfylle dette kravet for hvert sete og hver rullestolplass. 

4.2.2.8. Høydeforskjel ler  

1)  Innvendige trinn (til forskjell fra trinn for på- og avstigning) skal ha en høyde på høyst 200 mm og en dybde 

på minst 280 mm, målt på trappens midtakse. For toetasjes tog kan denne verdien reduseres til 270 mm for de 

trappene som fører til den øvre og den nedre etasjen. 

2)  Som et minstekrav skal det første og siste trinnet merkes med et kontrastbånd med en dybde på 45–55 mm i 

trinnenes fulle bredde på både forsiden og oversiden av trinnenes forkant. 

3)  Trapper som består av mer enn tre trinn, skal være utstyrt med håndlister på begge sider og i to nivåer. Den 

øverste håndlisten skal befinne seg 850–1 000 mm over gulvnivået. Den nederste håndlisten skal befinne seg 

500–750 mm over gulvnivået. 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1423 

 

4)  Trapper som består av ett, to eller tre trinn, skal på begge sider ha minst én håndlist eller annen innretning 

som kan brukes til å holde balansen. 

5)  Håndlister skal oppfylle kravene i nr. 4.2.2.9. 

6)  Ingen trinn er tillatt mellom en rullestoltilpasset utvendig dørs forgang, rullestolplassen, en universalsovekupé 

og universaltoalettet, unntatt en dørterskel med en høyde på høyst 15 mm eller dersom det finnes en heis som 

gjør det mulig å komme over trinnet. Heisen skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.10. 

7)  For ramper i rullende materiell skal største helling ikke overstige følgende verdier: 

Tabell 6 

Største helling for ramper i rullende materiell 

Rampens lengde Største helling (i grader) Største helling ( %) 

Passasjer mellom en rullestoltilpasset utvendig dørs forgang, rullestolplassen, en soveplass som er tilgjengelig 

med rullestol, og universaltoalettet 

Opp til 840 mm i enetasjes vogner 6,84 12 

Opp til 840 mm i toetasjes vogner 8,5 15 

> 840 mm 3,58 6,25 

Andre områder i toget 

> 1 000 mm 6,84 12 

600–1 000 mm 8,5 15 

Under 600 mm 10,2 18 

Merk: Disse hellingene skal måles mens kjøretøyet står stille på et rett og jevnt spor. 

4.2.2.9. Håndl is ter  

1)  Alle håndlister som er montert i et kjøretøy, skal være runde i tverrsnitt og ha en utvendig diameter på 30–

40 mm og en fri minsteavstand på 45 mm til eventuelle tilstøtende overflater, bortsett fra festene. 

2)  Dersom en håndlist er buet, skal radiusen til kurvens innside være minst 50 mm. 

3)  Alle håndlister skal stå i kontrast til bakgrunnen. 

4)  Utvendige døråpninger skal ha håndlister på begge sider, montert innvendig så nær kjøretøyets yttervegg som 

praktisk mulig. Det kan gjøres unntak for én side av døråpningen dersom den er utstyrt med en innretning, for 

eksempel en ombordmontert heis. 

5)  Disse håndlistene skal være 

— vertikale håndlister som skal nå fra 700–1 200 mm over terskelen til det første trinnet, på alle utvendige 

døråpninger, 

— ytterligere håndlister ved en høyde på mellom 800 og 900 mm over det første anvendbare trinnet, 

parallelt med linjen for trinnforkanten i døråpninger med mer enn to inngangstrinn. 

6)  Dersom en gangbro mellom kjøretøyer beregnet på bruk av passasjerer har en fri passasje som er trangere enn 

1 000 mm og en lengde på mer enn 2 000 mm, skal det være montert håndlister eller håndtak i eller ved siden 

av gangbroen. 



Nr. 57/1424 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

7)  Dersom gangbroens frie passasje er på minst 1 000 mm, skal det være montert håndlister eller håndtak i 

gangbroen. 

4.2.2.10. Soveplasser  som er  t i lgjengel ige  med ru l les to l  

1)  Når et tog er utstyrt med soveplasser for passasjerer, skal toget ha et kjøretøy med minst én soveplass som er 

tilgjengelig med rullestol. 

2)  Dersom toget har mer enn ett kjøretøy med soveplasser for passasjerer, skal toget ha minst to soveplasser 

som er tilgjengelige med rullestol. 

3)  Dersom et jernbanekjøretøy har en soveplass som er tilgjengelig med rullestol, skal den aktuelle døren i 

kjøretøyet og døren til soveplassen som er tilgjengelig med rullestol, på utsiden være merket i samsvar med 

tillegg N. 

4)  Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, skal innvendig være utformet slik at de tar hensyn til kravene 

i nr. 4.2.2.6 når det gjelder handlinger som forventes fra rullestolbrukeren på soveplassen. 

5)  Soveplassen skal være utstyrt med minst to innretninger for å tilkalle hjelp som når de brukes skal sende et 

signal til en person som kan treffe nødvendige tiltak; de trenger ikke å igangsette kommunikasjon. 

6)  Grensesnittet for innretningene for å tilkalle hjelp skal være som definert i nr. 5.3.2.6. 

7)  Den ene innretningen for å tilkalle hjelp skal være plassert høyst 450 mm over gulvet, målt vertikalt fra 

gulvoverflaten til midten av betjeningsinnretningen. Den skal være plassert slik at betjeningsinnretningen 

kan nås av en person som ligger på gulvet. 

8)  Den andre innretningen for å tilkalle hjelp skal være plassert minst 600 mm og høyst 800 mm over gulvet, 

målt vertikalt fra gulvoverflaten til midten av betjeningsinnretningen. 

9)  De to innretningene for å tilkalle hjelp skal plasseres på ulike vertikale overflater på soveplassen. 

10)  Innretningene for å tilkalle hjelp skal være forskjellig fra alle andre betjeningsinnretninger på soveplassen, 

ha en annen farge enn de andre betjeningsinnretningene og stå i kontrast til bakgrunnen. 

4.2.2.11. P lasser ing av t r inn for  på - og avst ign ing 

4.2.2.11.1.  Generelle krav 

1)  Det skal påvises at punktet midt på forkanten på stigtrinnet til hver inngangsdør for passasjerer på begge sider 

av et kjøretøy i driftsklar stand med nye hjul som står sentralt på skinnene, befinner seg innenfor flaten 

«Trinnplassering» i figur 1 nedenfor. 

Figur 1 
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2)  Verdiene til bq0, δh, δν+ og δν– avhenger av plattformtypen der det rullende materiellet skal stoppe. De skal 

være som følger: 

— bq0 beregnes på grunnlag av sporvidden der toget skal kjøre, i samsvar med spesifikasjonen nevnt i 

tillegg A indeks 8. Sporvidder er definert i kapittel 4.2.3.1 i TSI-en for infrastruktur. 

— δh, δν+ og δν– er definert i tabell 7–9. 

Tabell 7 for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med en høyde på 550 mm 

under normal drift: 

Tabell 7 

Verdier for δh, δν+ og δν– for en plattform på 550 mm 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 230 160 

På et spor med en kurveradius på 300 m 290 230 160 

Tabell 8 for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med en høyde på 760 mm 

under normal drift: 

Tabell 8 

Verdier for δh, δν+ og δν– for en plattform på 760 mm 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 230 160 

På et spor med en kurveradius på 300 m 290 230 160 

Tabell 9 for alt rullende materiell som under normal drift er beregnet å stanse ved både plattformer 

med en høyde på 760 mm og plattformer med en høyde på 550 mm, og som har to eller flere stigtrinn: 

For ett trinn gjelder verdiene i tabell 7 ovenfor, og for neste trinn inn i kjøretøyet gjelder følgende verdier, 

basert på av en nominell plattformhøyde på 760 mm: 

Tabell 9 

Verdier for δh, δν+ og δν– for det andre trinnet for en plattform på 760 mm 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 380 230 160 

På et spor med en kurveradius på 300 m 470 230 160 

3)  Den tekniske dokumentasjonen som kreves i nr. 4.2.12 i TSI-en for lokomotiver og passasjervogner, skal 

inneholde opplysninger om plattformhøyde og avstand mellom spormidte og plattformkant for den teoretiske 

plattformen som gir en vertikal åpning (δν+) på 230 mm og en horisontal åpning (δh) på 200 mm fra det 

punktet som befinner seg midt på forkanten av det laveste trinnet på det rullende materiellet på et rett og jevnt 

spor. 
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4.2.2.11.2.  Trinn for på- og avstigning 

1)  Alle trinn for på- og avstigning skal være sklisikre og ha en faktisk fri bredde som er like stor som bredden på 

døråpningen. 

2)  Innvendige trinn for påstigning utenfra skal ha en dybde på minst 240 mm mellom trinnets vertikale kanter og 

en høyde på minst 200 mm. Høyden på hvert trinn kan økes til høyst 230 mm dersom det kan dokumenteres 

at dette fører til at det kreves ett trinn mindre. 

3)  Alle trinn skal ha samme stighøyde. 

4)  Som minstekrav skal det første og siste trinnet merkes med et kontrastbånd med en dybde på 45–55 mm i 

minst 80 % av trinnenes bredde på oversiden av trinnenes forkant. Et lignende bånd skal angi forsiden på det 

siste trinnet ved påstigningen til enheten. 

5)  Et utvendig stigtrinn, fast eller bevegelig, skal ha en høyde på høyst 230 mm mellom trinnene og en dybde på 

minst 150 mm. 

6)  Dersom det er montert et stigbrett, og stigbrettet er en forlengelse av en dørterskel på utsiden av kjøretøyet, 

og dersom det ikke er noen høydeforskjell mellom stigbrettet og gulvet i kjøretøyet, skal dette ikke anses som 

et trinn i henhold til denne spesifikasjonen. En ubetydelig høydeforskjell på høyst 60 mm mellom 

gulvoverflaten ved dørterskelen og gulvoverflaten på utsiden av kjøretøyet, er også tillatt og skal ikke anses 

som et trinn når høydeforskjellen brukes til å lede og lukke døren. 

7)  Tilgang til forgangen i kjøretøyet skal oppnås med høyst fire trinn, hvorav ett kan være utvendig. 

8)  Rullende materiell som ved normal drift skal stoppe ved eksisterende plattformer med en høyde på under 

380 mm og har dører for på- og avstigning plassert over boggier, trenger ikke å oppfylle kravene i nr. 2) og 5) 

ovenfor dersom det kan påvises at dette gir en jevnere fordeling av trinnhøyden. 

4.2.2.12. Ombordst ign ingsh jelpemidler  

1)  Det skal finnes et sikkert oppbevaringssystem som sikrer at ombordstigningshjelpemidlene, herunder bærbare 

ramper, ikke er i veien for passasjerer som benytter rullestol, rullator e.l., eller utgjør en fare for passasjerene i 

tilfelle av en plutselig stopp. 

2)  Følgende typer ombordstigningshjelpemidler kan finnes i det rullende materiellet i samsvar med reglene 

definert i nr. 4.4.3: 

4.2.2.12.1.  Bevegelig trinn og overgangsplate 

1)  Et bevegelig trinn er en innfellbar, helautomatisk innretning som er integrert i kjøretøyet og sitter lavere enn 

dørterskelen, og som aktiveres når døren åpnes og lukkes. 

2)  En overgangsplate er en innfellbar, helautomatisk innretning som er integrert i kjøretøyet så nær dørterskelens 

nivå som mulig, og som aktiveres når døren åpnes og lukkes. 

3)  Dersom det bevegelige trinnet eller overgangsplaten strekker seg utover den tillatte grensen for lasteprofilen, 

skal toget stå stille når trinnet eller platen slås ut. 

4)  Trinnet eller overgangsplaten skal være fullt utslått før døråpningen er slik at det er mulig for passasjerene å 

passere trinnet eller platen; motsatt skal trinnet eller platen ikke trekkes inn før døråpningen ikke lenger gjør 

det mulig for passasjerer å passere trinnet eller platen. 

5)  Bevegelige trinn og overgangsplater skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.8. 

4.2.2.12.2.  Ombordmontert rampe 

1)  En ombordmontert rampe er en innretning som er plassert mellom kjøretøyets dørterskel og plattformen. Den 

kan være manuelt betjent, halvautomatisk eller automatisk. 

2)  Ombordmonterte ramper skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.9. 
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4.2.2.12.3.  Ombordmontert heis 

1)  En ombordmontert heis er en innretning som er integrert i kjøretøyets døråpning, og den skal kunne utjevne 

den største høydeforskjellen mellom gulvet i kjøretøyet og plattformen der den brukes. 

2)  Når heisen er stuet bort, skal døråpningen ha en minste anvendbar bredde som er i samsvar med nr. 4.2.2.3.2. 

3)  Ombordmonterte heiser skal oppfylle kravene i nr. 5.3.2.10. 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Tabell 10 

Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

TSI for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne 
 TSI for infrastruktur  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Plassering av trinn for på- og avstigning 4.2.2.11 Plattformer 4.2.9 

Særtilfeller med hensyn til plassering av 

trinn for på- og avstigning 

7.3.2.6 Særtilfeller med hensyn til plattformer 7.7 

4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

Tabell 11 

Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

TSI for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne 
 TSI-en for «Lokomotiver og passasjervogner»  

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Delsystemet «Rullende materiell» 4.2.2 Forhold av betydning for passasjerene 4.2.5 

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

Tabell 12 

Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

TSI for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne 
 

TSI for telematikkprogrammer for 

persontrafikk 
 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Stasjonens tilgjengelighet 

Hjelp til på- og avstigning 

4.4.1 Håndtering av opplysninger om transport 

av og assistanse til personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne 

4.2.6 
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Grensesnitt mot delsystemet «Telematikkprogrammer for persontrafikk» 

TSI for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne 
 

TSI for telematikkprogrammer for 

persontrafikk 
 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Hjelp til på- og avstigning 4.4.2 Håndtering av opplysninger om transport 

av og assistanse til personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne 

4.2.6 

Tilgang og reservasjon 4.4.2 Håndtering av 

tilgjengelighet/reservasjon 

4.2.9 

Visuell informasjon 4.2.1.10 Håndtering av opplysninger som gis i 

stasjonsområdet 

4.2.12 

Muntlig informasjon 4.2.1.11 Håndtering av opplysninger som gis i 

stasjonsområdet 

4.2.12 

Kundeinformasjon 4.2.2.7 Håndtering av opplysninger som gis i 

kjøretøyområdet 

4.2.13 

4.4. Driftsregler 

 Driftsreglene nedenfor er ikke en del av vurderingen av delsystemer. 

Denne TSI-en inneholder ikke driftsregler for evakuering i tilfelle det oppstår farlige situasjoner, bare relevante 

tekniske krav. Formålet med de tekniske kravene til infrastruktur og rullende materiell er å lette evakueringen av 

alle, herunder personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 

4.4.1. Delsystemet «Infrastruktur» 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 er de spesifikke driftsreglene for delsystemet «Infrastruktur» 

med hensyn til tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne som følger: 

— Generelt 

 Infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren skal ha en skriftlig strategi for å sikre at alle personer med 

nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne har tilgang til passasjerinfrastrukturen i hele driftstiden, i samsvar 

med de tekniske kravene i denne TSI-en. Strategien skal i tillegg være forenlig med strategien til ethvert 

jernbaneforetak som eventuelt måtte ønske å bruke ressursene og tjenestene (se nr. 4.4.2). Gjennomføringen 

av strategien skal omfatte tilstrekkelige opplysninger til personalet, framgangsmåter og tilfredsstillende 

opplæring. Infrastrukturstrategien skal omfatte, men ikke være begrenset til, driftsregler for følgende 

situasjoner: 

— Stasjonens tilgjengelighet 

 Det skal utarbeides driftsregler for å sikre at opplysninger om alle stasjoners tilgjengelighetsgrad er 

tilgjengelig. 

— Ubemannede stasjoner — Billettsalg for synshemmede passasjerer 

 Det skal utarbeides og iverksettes driftsregler for ubemannede stasjoner der billettsalg skjer utelukkende ved 

hjelp av billettautomater (se nr. 4.2.1.8). I slike situasjoner skal det alltid finnes en alternativ metode for 

billettsalg, tilpasset synshemmede personer (for eksempel mulighet til å kjøpe billett på toget eller på 

bestemmelsesstedet). 

— Billettkontroll — Telleapparater 

 Dersom det benyttes telleapparater til billettkontroll, skal det iverksettes driftsregler for å tilby 

funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer en parallell inngang gjennom slike kontrollpunkter. 

Denne særlige inngangen skal kunne anvendes av rullestolbrukere, og kan kontrolleres av personalet eller 

være automatisk. 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1429 

 

— Belysning på plattformer 

 Det tillates at belysningen er slått av på plattformer der det ikke ventes tog. 

— Visuell og muntlig informasjon — Samsvar 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre samsvar mellom viktig visuell og muntlig informasjon (se nr. 

4.2.1.10 og 4.2.1.11). Personale som gir informasjon, skal benytte standardiserte framgangsmåter for å sikre 

fullstendig samsvar med hensyn til viktig informasjon. 

 Ruteopplysninger skal ikke inneholde reklame. 

 Merk: Generelle opplysninger om offentlig transport skal ikke anses som reklame i henhold til dette nummer. 

— Interaktivt muntlig informasjonssystem 

 Dersom det ikke gis muntlig informasjon over et høyttaleranlegg på stasjonen (se nr. 4.2.1.11), skal det 

iverksettes driftsregler for å sikre at stasjonen har et alternativt informasjonssystem, der passasjerene kan få de 

samme opplysningene muntlig (for eksempel gjennom en bemannet eller automatisk telefonopplysnings-

tjeneste). 

— Plattform — Driftsområde for ombordstigningshjelpemidler for rullestol 

 Jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren skal sammen definere det eller de 

områdene på plattformen der det er sannsynlig at hjelpemiddelet vil bli brukt, idet det tas hensyn til 

forskjellene i togsammensetning. 

 Det skal iverksettes driftsregler for om mulig å bestemme punktet der togene stanser ut fra dette eller disse 

driftsområdenes plassering. 

— Sikkerhet for manuelle og elektriske ombordstigningshjelpemidler for rullestoler 

 Det skal iverksettes driftsregler for stasjonspersonalets bruk av ombordstigningshjelpemidler (se nr. 4.2.1.14). 

 Det skal iverksettes en driftsregel for personalets bruk av den bevegelige sikkerhetsbarrieren som 

rullestolheisene er utstyrt med (se nr. 4.2.1.14). 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet er i stand til å bruke ombordstigningsrampene på en 

sikker måte med hensyn til klargjøring, sikring, heving, senking og bortstuing (se nr. 4.2.1.14). 

— Hjelp til på- og avstigning 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet forstår at personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne kan trenge hjelp til å stige ombord i eller av toget, og at det om nødvendig tilbyr slik hjelp. 

 Vilkårene for når personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne skal hjelpes, er definert i forordning 

(EF) nr. 1371/2007(1). 

— Overvåket planovergang 

 Dersom overvåkede planoverganger er tillatt, skal det iverksettes driftsregler for å sikre at personalet på de 

overvåkede planovergangene gir nødvendig hjelp til personer, herunder angivelse av når det er trygt å krysse 

sporet. 

4.4.2. Delsystemet «Rullende materiell» 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene i avsnitt 3 er de spesifikke driftsreglene for delsystemet «Rullende 

materiell» med hensyn til tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne som følger: 

— Generelt 

 Jernbaneforetaket skal ha en skriftlig strategi for å sikre tilgang til rullende materiell for passasjertrafikk i 

hele driftstiden i samsvar med de tekniske kravene i denne TSI-en. Strategien skal dessuten være forenlig 

med strategien til infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren (se nr. 4.4.1) etter hva som er relevant. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser (EUT  

L 315 av 3.12.2007, s.14 -41). 
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Gjennomføringen av strategien skal omfatte tilstrekkelige opplysninger til personalet, framgangsmåter og 

tilfredsstillende opplæring. Strategien for det rullende materiellet skal omfatte, men ikke være begrenset til, 

driftsregler for følgende situasjoner: 

— Tilgang til og reservasjon av prioriterte seter 

 Det foreligger to mulige situasjoner i forbindelse med seter som er klassifisert som prioriterte seter: i) uten 

reservasjon og ii) med reservasjon (se nr. 4.2.2.1.2). I tilfelle i) retter driftsreglene seg mot andre passasjerer 

(ved bruk av egnet skilting), som oppfordres til å sikre at alle personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne som er definert å ha rett til det, får benytte slike seter, og at prioriterte seter som eventuelt er i 

bruk av andre, avgis til disse. I tilfelle ii) skal driftsreglene iverksettes av jernbaneforetaket for å sikre at 

billettreservasjonssystemet tar hensyn til personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. Slike regler 

vil sikre at prioriterte seter i utgangspunktet bare kan reserveres av personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne, fram til et fastsatt tidspunkt før avreise. Etter det fastsatte tidspunktet vil de prioriterte setene 

bli gjort tilgjengelig for alle passasjerer, herunder personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne. 

— Transport av førerhunder 

 Det skal utarbeides driftsregler for å sikre at personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne som har 

med førerhund, ikke må betale ekstra. 

— Tilgang til og reservasjon av rullestolplasser 

 Reglene for tilgang til og reservasjon av prioriterte seter gjelder også for rullestolplasser, der rullestolbrukere 

er de eneste som har prioritet. Driftsreglene skal dessuten sikre at ledsagere (personer uten nedsatt funksjons- 

eller bevegelsesevne) i) uten reservasjon eller ii) med reservasjon kan sitte ved siden av eller med ansiktet 

vendt mot rullestolplassen. 

— Tilgang til og reservasjon av universalsovekupeer 

 De ovennevnte reglene for reservasjon av prioriterte seter gjelder også for universalsovekupeer (se nr. 

4.2.2.10). Driftsreglene skal imidlertid hindre at universalsovekupeer benyttes uten reservasjon (dvs. at 

forhåndsbestilling alltid skal være nødvendig). 

— Togpersonale — Aktivering av utvendige dører 

 Det skal iverksettes driftsregler for togpersonalets aktivering av utvendige dører for å ivareta sikkerheten til 

alle passasjerer, herunder personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne (se nr. 4.2.2.3.2). 

— Innretning for å tilkalle hjelp på rullestolplasser, universaltoaletter eller soveplasser som er tilgjengelige med 

rullestol 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet reagerer og opptrer korrekt dersom innretningen for å 

tilkalle hjelp aktiveres (se nr. 4.2.2.2, 4.2.2.5 og 4.2.2.10). Reaksjon og handling trenger ikke å være det 

samme, i samsvar med opprinnelsen for hvorfor hjelp ble tilkalt. 

— Hørbare sikkerhetsinstrukser i tilfelle en nødssituasjon 

 Det skal iverksettes driftsregler med hensyn til overføring av hørbare sikkerhetsinstrukser til passasjerene i 

tilfelle av en nødssituasjon (se nr. 4.2.2.7.4). Disse reglene skal omfatte instruksenes art og overføringen av 

dem. 

— Visuell og hørbar informasjon — Kontroll med reklame 

 Nærmere opplysninger om ruten eller jernbanenettet toget kjører på, skal være tilgjengelig (jern-

baneforetaket bestemmer hvordan disse opplysningene skal gis). 

 Ruteopplysninger skal ikke inneholde reklame. 

 Merk: Generelle opplysninger om offentlig transport skal ikke anses som reklame i henhold til dette 

nummer. 

— Automatiske informasjonssystemer — Manuell korrigering av feilaktige eller villedende opplysninger 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at togpersonalet kan kontrollere og korrigere feilaktige 

automatiske opplysninger (se nr. 4.2.2.7).  
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— Regler for kunngjøring av endelig bestemmelsessted og neste stoppested 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at neste stoppested kunngjøres senest to minutter før toget 

stanser (se nr. 4.2.2.7). 

— Regler for togsammensetning for å sikre at ombordstigningshjelpemidler for rullestoler kan brukes på 

plattformene 

 Det skal iverksettes driftsregler for å ta hensyn til forskjeller i togsammensetningen, slik at sikre 

driftsområder for ombordstigningshjelpemidler for rullestoler kan bestemmes på grunnlag av det punktet 

der toget stanser. 

— Sikkerhet for manuelle og elektriske ombordstigningshjelpemidler for rullestoler 

 Det skal iverksettes driftsregler for tog- og stasjonspersonalets betjening av ombordstigningshjelpemidlene. 

For manuelt betjente innretninger skal det finnes framgangsmåter som sikrer at det kreves minst mulig 

fysisk anstrengelse fra personalet. For elektriske innretninger skal det finnes framgangsmåter som sikrer 

feilsikker drift i tilfelle strømbrudd. Det skal iverksettes en driftsregel for tog- eller stasjonspersonalets bruk 

av den bevegelige sikkerhetsbarrieren som rullestolheisene er utstyrt med. 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at tog- eller stasjonspersonalet på en sikker måte er i stand til å 

betjene ombordstigningsrampene med hensyn til klargjøring, sikring, heving, senking og fastgjøring. 

— Hjelp til på- og avstigning 

 Det skal iverksettes driftsregler for å sikre at personalet forstår at personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne kan trenge hjelp til å stige på eller av toget, samt at det om nødvendig tilbyr slik hjelp. 

 Vilkårene for når det skal gis hjelp til personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne, er definert i 

forordning (EF) nr. 1371/2007. 

Plattform — Driftsområde for ombordstigningshjelpemidler for rullestol 

 Jernbaneforetaket og infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren skal sammen definere det området 

på plattformen der det er sannsynlig at hjelpemiddelet vil bli brukt, og skal demonstrere at det egner seg. 

Dette området skal være forenlig med de eksisterende plattformene der toget forventes å stanse. 

 Som følge av ovenstående må det punktet der toget stanser, i noen tilfeller justeres for at dette kravet skal 

oppfylles. 

 Det skal iverksettes driftsregler for å ta hensyn til forskjeller i togsammensetningen (se nr. 4.2.1.12), slik 

at punktet der togene stanser, kan bestemmes på grunnlag av ombordstigningshjelpemiddelets 

driftsområder. 

— Nødmetode for klargjøring av bevegelige trinn 

 Det skal iverksettes driftsregler for nødklargjøring eller nødbortstuing av overgangsplaten i tilfelle av 

strømbrudd. 

— Drift av kombinasjoner av rullende materiell der enkelte enheter oppfyller kravene i denne TSI-en og 

andre ikke 

 Dersom et tog settes sammen av en blanding av rullende materiell der enkelte enheter oppfyller kravene 

og andre ikke, skal det iverksettes driftsmetoder for å sikre at toget har minst to rullestolplasser som 

oppfyller kravene i denne TSI-en. Dersom det finnes toaletter på toget, skal det sikres at rullestolbrukere 

har tilgang til et universaltoalett. 

 For slike kombinasjoner av rullende materiell skal det være innført framgangsmåter for å sikre at visuell 

og hørbar strekningsinformasjon er tilgjengelig i alle kjøretøyer. 

 Det godtas at dynamiske informasjonssystemer og enheter for å tilkalle hjelp på rullestolplasser, 

universaltoaletter eller soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, ikke er fullt funksjonsdyktige når 

de brukes i slike sammensetninger.  
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— Tog sammensatt av enkeltkjøretøyer som oppfyller kravene i TSI-en 

 Dersom kjøretøyer som er vurdert enkeltvis i samsvar med nr. 6.2.7, settes inn i et tog, skal det være 

innført driftsmetoder for å sikre at hele toget er i samsvar med nr. 4.2 i denne TSI-en. 

4.4.3. Tilveiebringelse av ombordstigningshjelpemidler og ytelse av hjelp 

Infrastrukturforvaltningen eller stasjonsforvalteren og jernbaneforetaket skal inngå avtale om tilveiebringelse og 

forvaltning av ombordstigningshjelpemidler samt ytelse av hjelp og alternativ transport i samsvar med forordning 

(EF) nr. 1371/2007 for å kunne fastslå hvilken part som er ansvarlig for driften av ombordstigningshjelpemidler 

og alternativ transport. Infrastrukturforvalteren (eller stasjonsforvalteren) og jernbaneforetaket skal sikre at den 

ansvarsdelingen de inngår avtale om, samlet sett er den mest praktiske løsningen. 

I slike avtaler skal følgende fastsettes: 

— For hvilke stasjonsplattformer infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren skal sørge for drift av ombord-

stigningshjelpemiddelet og hvilket rullende materiell det skal brukes med. 

— For hvilke stasjonsplattformer jernbaneforetaket skal sørge for drift av ombordstigningshjelpemiddelet, og 

hvilket rullende materiellet det skal brukes med. 

— Det rullende materiellet som jernbaneforetaket skal tilveiebringe og sørge for drift av ombordstignings-

hjelpemiddelet for, og den stasjonsplattformen der det skal brukes. 

— Det rullende materiellet som jernbaneforetaket skal tilveiebringe og infrastrukturforvalteren eller 

jernbaneforetaket skal sørge for drift av ombordstigningshjelpemiddelet for, og de stasjonsplattformene der 

det skal brukes. 

— Vilkårene for ytelse av alternativ transport dersom 

— plattformen ikke kan nås via en hinderfri atkomstvei, eller 

— det ikke kan gis hjelp for å klargjøre et ombordstigningshjelpemiddel mellom plattformen og det rullende 

materiellet. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

4.5.1. Delsystemet «Infrastruktur» 

Infrastrukturforvalteren eller stasjonsforvalteren skal ha framgangsmåter som sikrer at personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne tilbys alternativ hjelp når innretninger beregnet på personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne vedlikeholdes, skiftes ut eller repareres. 

4.5.2. Delsystemet «Rullende materiell» 

Dersom en innretning som er montert for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne (herunder taktile 

skilt), går i stykker, skal jernbaneforetaket sikre at det har innført framgangsmåter for å reparere eller skifte ut 

innretningen innen seks arbeidsdager etter at hendelsen ble rapportert. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

 De faglige kvalifikasjonene til personale som skal drive og vedlikeholde delsystemene «Infrastruktur» og 

«Rullende materiell» i samsvar med det tekniske virkeområdet definert i nr. 1.1 og i samsvar med driftsreglene i 

nr. 4.4, som omfattes av denne TSI-en, er som følger: 

Den faglige opplæringen av personale som utfører oppgaver ombord i toget, yter tjenester og gir hjelp til 

passasjerene på stasjonen og selger billetter, skal omfatte temaer knyttet til bevissthet om funksjonshemning og 

likebehandling, herunder de særlige behovene som alle personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne har. 

Den faglige opplæringen av teknikere og ledere med ansvar for vedlikehold og drift av infrastrukturen eller det 

rullende materiellet, skal omfatte bevissthet om funksjonshemning og likebehandling, herunder de særlige 

behovene som alle funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer har.  
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4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

 Verken innenfor rammen av denne TSI-en eller i gjennomføringen av den stilles det særlige krav med hensyn til 

helse- og sikkerhetsvilkår for det personalet som skal bruke delsystemet «Infrastruktur» eller «Rullende 

materiell». 

4.8. Registre over infrastruktur og rullende materiell 

4.8.1. Infrastrukturregister 

Egenskapene til den infrastrukturen som skal være registrert i «registeret over jernbaneinfrastruktur», er angitt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU(1). 

4.8.2. Register over rullende materiell 

Egenskapene til den infrastrukturen som skal være registrert i «det europeiske registeret over godkjente 

kjøretøytyper», er angitt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU(2). 

5.  SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Definisjon 

 Med «samtrafikkomponenter» menes i henhold til artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2008/57/EF enhver 

enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, delenhet eller fullstendig enhet som inngår i eller er ment å 

inngå i et delsystem, og som jernbanesystemets samtrafikkevne er direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet 

«komponent» omfatter både materielle produkter og immaterielle produkter, som programvare. 

5.2. Nyskapende løsninger 

 Som nevnt i nr. 4.1 i denne TSI-en kan nyskapende løsninger kreve nye spesifikasjoner og/eller nye 

vurderingsmetoder. Disse spesifikasjonene og vurderingsmetodene skal utvikles i henhold til den prosessen som 

er beskrevet i forordningens artikkel 6. 

5.3. Liste over og egenskaper for komponenter 

 Samtrafikkomponentene omfattes av de relevante bestemmelsene i direktiv 2008/57/EF og er oppført nedenfor. 

5.3.1. Infrastruktur 

Følgende enheter regnes som samtrafikkomponenter for delsystemet «Infrastruktur»: 

5.3.1.1. Skjermer  

1)  Skjermer skal ha en størrelse som gjør at stasjonsnavn eller ordene i en melding kan vises. De enkelte 

stasjonsnavnene eller ordene i en melding skal vises i minst to sekunder. 

2)  Ved (horisontalt eller vertikalt) rullende visning skal hvert hele ord vises i minst to sekunder, og den 

horisontale rullehastigheten skal ikke være større enn seks tegn i sekundet. 

3)  Skjermer skal utformes og vurderes for et bruksområde som defineres ved den største synsavstanden etter 

følgende formel: 

 Leseavstand i mm delt på 250 = skriftstørrelse (f.eks.: 10 000 mm/250 = 40 mm). 

5.3.1.2. P la t t fo rmramper  

1)  Ramper skal konstrueres og vurderes for et bruksområde som defineres ved den største vertikale avstanden de 

kan utjevne med en største helling på 18 %. 

2)  Ramper skal kunne brukes sammen med en rullestol med de egenskapene som er beskrevet i tillegg M.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU av 15. september 2011 om de felles spesifikasjonene for registeret over 

jernbaneinfrastruktur (EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1–25). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU av 4. oktober 2011 om det europeiske registeret over godkjente typer 

jernbanekjøretøyer (EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32–54). 
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3)  Ramper skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på innretningen, over et område på 660 mm x 

660 mm. 

4)  Dersom rampen drives med strøm, skal den ha en mekanisme som gjør at den kan betjenes manuelt ved 

strømbrudd. 

5)  Rampens overflate skal være sklisikker og ha en faktisk fri bredde på minst 760 mm. 

6)  Ramper som har en fri bredde på mindre enn 1 000 m, skal ha hevede kanter på begge sider for å hindre at 

hjulene på rullestoler, rullatorer e.l. sklir av. 

7)  Forhøyningene i begge ender av rampen skal være skrå, og skal ikke være høyere enn 20 mm. De skal ha 

nødsignalbånd som står i kontrast til bakgrunnen. 

8)  Rampen skal være utstyrt med en låsemekanisme, slik at den ikke kan forskyve seg mens den benyttes til på- 

eller avstigning. 

9)  Rampen skal være utstyrt med selvkontrasterende merking. 

5.3.1.3. P la t t fo rmheiser  

1)  Heiser skal utformes og vurderes for et bruksområde definert ved den største vertikale avstanden de kan 

utjevne. 

2)  Heiser skal kunne brukes sammen med en rullestol med de egenskapene som er beskrevet i tillegg M. 

3)  Heiser skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på innretningen, over et område på 660 mm x 

660 mm. 

4)  Heisplattformens overflate skal være sklisikker. 

5)  Heisplattformen skal på overflatenivået ha en fri bredde på minst 800 mm og en lengde på 1 200 mm. I 

samsvar med tillegg M skal det være en ytterligere lengde på 50 mm for føttene over en høyde på 100 mm 

over heisplattformen, idet det tas hensyn til rullestolbrukerens retning ved både på- og avstigning. 

6)  Overgangsplaten over åpningen mellom heisplattformen og gulvet i vognen skal ha en bredde på minst 

760 mm. 

7)  Det skal sikres at alle betjeningsinnretninger (dersom slike finnes) for å klargjøre, senke til bakkenivå, heve 

og stue bort heisen krever et vedvarende manuelt trykk fra operatøren, og at det ikke er mulig å betjene 

heisen i feil rekkefølge når heisplattformen er i bruk. 

8)  I tilfelle av strømsvikt skal heisen være utstyrt med en nødfunksjon for å klargjøre heisen, senke heisen til 

bakkenivå når en person befinner seg på heisen, og heve og stue bort den tomme heisen. 

9)  Ingen del av heisplattformen skal bevege seg raskere enn 150 mm per sekund når en person heves og senkes, 

og hastigheten skal ikke overstige 600 mm per sekund når heisen klargjøres eller stues bort (med mindre 

heisen klargjøres eller stues bort manuelt). 

10)  Heisplattformens største horisontale og vertikale akselerasjon når en person befinner seg på heisen, skal 

være 0,3 g. 

11)  Heisplattformen skal være utstyrt med barrierer som hindrer at noen av hjulene på en rullestol ruller av 

plattformen under bruk. 

12)  En bevegelig barriere eller en fast innebygd innretning skal hindre at rullestolen ruller over den kanten som 

er nærmest kjøretøyet, før heisen befinner seg i fullt hevet stilling. 

13)  Hver side av heisplattformen som strekker seg utenfor kjøretøyet i hevet stilling, skal være utstyrt med en 

barriere som er minst 25 mm høy. Slike barrierer skal ikke være i veien når rullestolen manøvreres inn i eller 

ut av gangen. 

14)  Lastekantbarrieren (ytre barriere), som fungerer som en lasterampe når heisen befinner seg på bakkenivå, 

skal i oppslått eller nedslått tilstand være nok til å hindre at en elektrisk rullestol kjører over den eller presser 

den ned; alternativt skal et tilleggssystem monteres for å hindre dette. 

15)  Heisen skal være slik at rullestolbrukeren kan vende seg både inn mot toget og ut mot plattformen. 

16)  Heisen skal være utstyrt med selvkontrasterende merking.  
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5.3.2. Rullende materiell 

Følgende enheter regnes som samtrafikkomponenter for delsystemet «Rullende materiell»: 

5.3.2.1. Grensesn i t t  fo r  dørbet jen ingsinnretn ingen  

1)  Det skal være en synlig markering på og rundt en dørbetjeningsinnretning når den er aktivert, og den skal 

kunne betjenes med håndflaten ved bruk av en kraft på høyst 15 N. 

2)  Den skal kunne gjenkjennes ved berøring (f.eks. ved hjelp av taktil merking), og markeringen skal angi 

innretningens funksjon. 

5.3.2.2. S tandard toale t ter  og un iversal toale t ter :  Fel les  parametrer  

1)  Midtpunktet på alle dørhåndtak, låser eller dørbetjeningsinnretninger på utsiden eller innsiden av toalettet skal 

befinne seg minst 800 mm og høyst 1 100 mm over terskelen til toalettdøren. 

2)  Når døren er låst, skal dette angis med et visuelt og taktilt (eller hørbart) signal inne på og utenfor toalettet. 

3)  Alle dørbetjeningsinnretninger og annet utstyr inne på toalettrommet (unntatt stellebord for spedbarn og 

innretninger for å tilkalle hjelp) skal kunne betjenes ved bruk av en kraft på høyst 20 N. 

4)  Alle betjeningsinnretninger, herunder spylingssystemer, skal stå i kontrast til den omgivende overflaten, og 

skal kunne gjenkjennes ved berøring. 

5)  Det skal ved hjelp av piktogrammer og taktil informasjon gis klar og presis informasjon om hvordan den 

enkelte betjeningsinnretning skal brukes. 

6)  Toalettsetet og toalettlokket, og eventuelle håndlister, skal stå i kontrast til bakgrunnen. 

5.3.2.3. S tandard toale t t  

1)  Et standardtoalett er ikke utformet for å være tilgjengelig for rullestolbrukere. 

2)  Den anvendbare dørbredden skal være minst 500 mm 

3)  En fast, vertikal og/eller horisontal håndlist i samsvar med nr. 4.2.2.9 skal være plassert ved siden av 

toalettsetet og vaskeservanten. 

5.3.2.4. Universal toale t t  

1)  Et universaltoalett er utformet for å kunne brukes av alle passasjerer, herunder alle personer med nedsatt 

funksjons- eller bevegelsesevne. 

2)  Bruksområdet for et universaltoalett er definert ut fra den metoden som brukes ved vurdering av det (A eller 

B i samsvar med nr. 6.1.3.1). 

3)  Inngangsdøren til toalettet skal ha en fri anvendbar bredde på minst 800 mm. Dersom døren er automatisk 

eller halvautomatisk, skal det være mulig å åpne den delvis, slik at en som ledsager rullestolbrukeren, kan gå 

ut og komme inn igjen i toalettmodulen. 

4)  På utsiden skal døren være merket med et skilt i samsvar med tillegg N. 

5)  Toalettrommet skal være stort nok til at en rullestol som definert i tillegg M kan manøvreres til en posisjon 

som gjør det mulig for rullestolbrukeren å flytte seg over til toalettsetet både fra siden og diagonalt. 

6)  Det skal være en fri avstand på minst 700 mm foran toalettsetet i linje med setets profil. 

7)  En horisontal håndlist som oppfyller kravene i nr. 4.2.2.9, skal være plassert på hver side av toalettsetet og 

som strekker seg minst fram til toalettsetets fremre kant. 

8)  På den siden som er tilgjengelig for rullestolen, skal håndlisten være hengslet på en slik måte at 

rullestolbrukeren uhindret kan bevege seg mellom rullestolen og toalettsetet.  
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9)  Overflaten av toalettsetet skal når det er senket, befinne seg 450-500 mm over gulvet. 

10)  Alle innretninger skal være lett tilgjengelige for en rullestolbruker. 

11)  Toalettavlukket skal være utstyrt med minst to innretninger for å tilkalle hjelp som når de brukes, skal sende 

et signal til en person som kan treffe nødvendige tiltak; de trenger ikke å igangsette kommunikasjon. 

12)  Grensesnittet for innretningene for å tilkalle hjelp skal være som definert i nr. 5.3.2.6. 

13)  Den ene innretningen for å tilkalle hjelp skal være plassert høyst 450 mm over gulvet, målt vertikalt fra 

gulvoverflaten til midten av betjeningsinnretningen. Den skal være plassert slik at betjeningsinnretningen 

kan nås av en person som ligger på gulvet. 

14)  Den andre innretningen for å tilkalle hjelp skal være plassert minst 800 mm og høyst 1100 mm over gulvet, 

målt vertikalt fra gulvoverflaten til midten av betjeningsinnretningen. 

15)  De to innretningene for å tilkalle hjelp skal plasseres på ulike vertikale overflater i avlukket, slik at de kan 

nås fra en rekke ulike steder. 

16)  Betjeningsinnretningen for innretningene for å tilkalle hjelp skal være forskjellig fra alle andre betjenings-

innretninger på toalettet, ha en annen farge enn de andre betjeningsinnretningene og stå i kontrast til 

bakgrunnen. 

17)  Dersom det finnes et stellebord for spedbarn, skal det i nedslått stilling ha en anvendbar flate på mellom 800 

mm og 1 000 mm over gulvnivå. 

5.3.2.5. S te l lebord  for  spedbarn  

1)  Den anvendbare flaten på stellebordet for spedbarn skal være minst 500 mm bred og 700 mm lang. 

2)  Det skal være utformet slik at et spedbarn ikke kan skli av det ved et uhell, skal ikke ha skarpe kanter og skal 

kunne tåle en belastning på minst 80 kg. 

3)  Det skal kunne slås sammen med én hånd og med en kraft på høyst 25 N. 

5.3.2.6. Grensesn i t t  fo r  innretn ingen  for  å  t i lkal le  hje lp  

En innretning for å tilkalle hjelp skal 

1)  være merket med et skilt med grønn eller gul bakgrunn (i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A 

indeks 10) og et hvitt symbol som forestiller en klokke eller en telefon; skiltet kan være plassert på knappen 

eller kanten rundt den eller på et separat piktogram, 

2)  ha taktile symboler, 

3)  avgi en synlig og hørbar angivelse til brukeren om at den er aktivert, 

4)  gi tilleggsopplysninger om bruk dersom det er nødvendig, 

5)  kunne betjenes med en persons håndflate, og kraften som kreves for å betjene den, skal ikke overstige 30 N. 

5.3.2.7. Innvendige og u tvendige skjermer  

1)  Hvert stasjonsnavn (som kan være forkortet) eller ordene i en melding skal vises i minst to sekunder. 

2)  Ved (horisontalt eller vertikalt) rullende visning skal hvert hele ord vises i minst to sekunder, og den 

horisontale rullehastigheten skal ikke overstige gjennomsnittlig seks tegn i sekundet. 

3)  Skrifttypen som brukes til tekst, skal være lett å lese. 

4)  Store bokstaver og tall som brukes i utvendige skjermer, skal ha en høyde på minst 70 mm i skjermer foran på 

toget og minst 35 mm på siden. 
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5)  Innvendige skjermer skal utformes og vurderes for et bruksområde som defineres ved den største 

synsavstanden i henhold til følgende formel: 

Tabell 13 

Bruksområde for innvendige skjermer i rullende materiell 

Leseavstand Høyde på store bokstaver og tall 

< 8 750 mm (leseavstand/250) mm 

8 750–10 000 mm 35 mm 

> 10 000 mm (leseavstand/285) mm 

5.3.2.8. Ombordst ign ingsh jelpemidler :  Bevegel ige  t r inn og overgangsplater  

1)  Bevegelige trinn og overgangsplater skal utformes og vurderes for et bruksområde definert ved bredden på 

den døråpningen de kan passe i. 

2)  Innretningens mekaniske styrke skal være i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 11. 

3)  En egnet mekanisme skal monteres for å sikre at innretningen er stabil i både klargjort og bortstuet stilling. 

4)  Innretningens overflate skal være sklisikker og ha en faktisk fri bredde som er like stor som bredden på 

døråpningen. 

5)  Innretningen skal være utstyrt med et system for hinderdetektering i samsvar med spesifikasjonen nevnt i 

tillegg A indeks 11. 

6)  Innretningen skal være utstyrt med en mekanisme for klargjøring og fastgjøring dersom strømmen til trinnet 

brytes. 

5.3.2.9. Ombordst ign ingsh jelpemidler :  Ombordmonterte  ramper  

1)  Ramper skal utformes og vurderes for et bruksområde definert ved den største vertikale avstanden de kan 

utjevne med en største helling på 18 %. 

2)  Ramper skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på rampen, over et område på 660 mm x 660 mm. 

3)  En atkomstrampe skal enten settes opp manuelt av personalet eller betjenes halvautomatisk på mekanisk 

måte av personalet eller av passasjeren. 

4)  Dersom rampen drives med strøm, skal den ha en mekanisme som gjør at den kan betjenes manuelt ved 

strømbrudd. 

5)  Rampens overflate skal være sklisikker og ha en faktisk fri bredde på minst 760 mm. 

6)  Ramper som har en fri bredde på mindre enn 1 000 m, skal ha hevede kanter på begge sider for å hindre at 

hjulene på rullestoler, rullatorer e.l. sklir av. 

7)  Forhøyningene i begge ender av rampen skal være skrå, og skal ikke være høyere enn 20 mm. De skal ha 

nødsignalbånd som står i kontrast til bakgrunnen. 

8)  Når rampen brukes til på- eller avstigning, skal den sikres under bruk, slik at den ikke forskyver seg under 

av- eller påstigning. 

9)  En halvautomatisk rampe skal være utstyrt med en innretning som gjør at bevegelsen til det nevnte trinnet 

stanses dersom trinnets forkant kommer i kontakt med en gjenstand eller person mens trinnet beveger seg. 

10)  Rampen skal være utstyrt med selvkontrasterende merking. 
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5.3.2.10. Ombordst ign ingsh jelpemidler :  Ombordmonterte  heiser  

1)  Heiser skal utformes og vurderes for et bruksområde definert ved den største vertikale avstanden de kan 

utjevne. 

2)  Heisplattformens overflate skal være sklisikker. Heisplattformen skal på overflatenivået ha en fri bredde på 

minst 760 mm og en lengde på 1 200 mm. I samsvar med tillegg M skal det være en ytterligere lengde på 50 

mm for føttene over en høyde på 100 mm over heisplattformen, idet det tas hensyn til rullestolbrukerens 

retning ved både på- og avstigning. 

3)  Overgangsplaten over åpningen mellom heisplattformen og gulvet i vognen skal ha en bredde på minst 

720 mm. 

4)  Heisen skal tåle en vekt på minst 300 kg, plassert midt på heisplattformen, over et område på 660 mm x 

660 mm. 

5)  Det skal sikres at alle betjeningsinnretninger (dersom slike finnes) for å klargjøre, senke til bakkenivå, heve 

og stue bort heisen krever et vedvarende manuelt trykk, og at det ikke er mulig å betjene heisen i feil 

rekkefølge når heisplattformen er i bruk. 

6)  I tilfelle av strømsvikt skal heisen være utstyrt med en nødfunksjon for å klargjøre heisen, senke heisen til 

bakkenivå når en person befinner seg på heisen, og heve og stue bort den tomme heisen. 

7)  Ingen del av heisplattformen skal bevege seg raskere enn 150 mm per sekund når en person heves og senkes, 

og hastigheten skal ikke overstige 600 mm per sekund når heisen klargjøres eller stues bort (med mindre 

heisen klargjøres eller stues bort manuelt). 

8)  Heisplattformens største horisontale og vertikale akselerasjon når en person befinner seg på heisen, skal 

være 0,3 g. 

9)  Heisplattformen skal være utstyrt med barrierer som hindrer at noen av hjulene på en rullestol ruller av 

plattformen under bruk. 

10)  En bevegelig barriere eller en fast innebygd innretning skal hindre at rullestolen ruller over den kanten som 

er nærmest kjøretøyet, før heisen befinner seg i fullt hevet stilling. 

11)  Hver side av heisplattformen som strekker seg utenfor kjøretøyet i hevet stilling, skal være utstyrt med en 

barriere som er minst 25 mm høy. Slike barrierer skal ikke være i veien når rullestolen manøvreres inn i eller 

ut av gangen. 

12)  Lastekantbarrieren (ytre barriere), som fungerer som en lasterampe når heisen befinner seg på bakkenivå, 

skal i oppslått eller nedslått tilstand være nok til å hindre at en elektrisk rullestol kjører over den eller presser 

den ned; alternativt skal et tilleggssystem monteres for å hindre dette. 

13)  Heisen skal være slik at rullestolbrukeren kan vende seg både inn mot toget og ut mot plattformen. 

14)  Heisen skal være utstyrt med selvkontrasterende merking. 

6.  SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET 

 Moduler for framgangsmåter for samsvarsvurdering, vurdering av bruksegnethet og EF-verifisering er beskrevet i 

beslutning 2010/713/EU. 

6.1. Samtrafikkomponenter 

6.1.1. Samsvarsvurdering 

En EF-samsvarserklæring eller en EF-erklæring om bruksegnethet i samsvar med artikkel 13 nr. 1 og vedlegg IV 

til direktiv 2008/57/EF skal utarbeides av produsenten eller av dennes representant etablert i Unionen før en 

samtrafikkomponent bringes i omsetning. 

Samsvarsvurderingen av en samtrafikkomponent skal utføres i samsvar med den eller de modulene som er 

foreskrevet for den aktuelle komponenten angitt i nr. 6.1.2 i denne TSI-en. 
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6.1.2. Bruk av moduler 

Modulene for EF-samsvarssertifisering av samtrafikkomponenter er oppført i tabellen nedenfor. 

Tabell 14 

Moduler for EF-samsvarssertifisering av samtrafikkomponenter 

Modul CA Intern produksjonskontroll 

Modul CA1 Intern produksjonskontroll med produktverifisering ved undersøkelse av hvert enkelt produkt 

Modul CA2 Intern produksjonskontroll med produktverifisering med ujevne mellomrom 

Modul CB EF-typeprøving 

Modul CC Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll 

Modul CD Typesamsvar på grunnlag av kvalitetsstyringssystemet i produksjonsprosessen 

Modul CF Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering 

Modul CH Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem 

Modul CH1 Samsvar på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem med konstruksjonskontroll 

Modul CV Typevalidering gjennom driftserfaring (bruksegnethet) 

Produsenten eller dennes representant etablert i Unionen skal velge en av modulene eller modulkombinasjonene 

angitt i nedenstående tabell for den komponenten som skal vurderes. 

Tabell 15 

Modulkombinasjoner for EF-samsvarssertifisering av samtrafikkomponenter 

Nummer i 

dette vedlegg 

Komponenter som skal 

vurderes 

Modul 

CA 

Modul CA1 

eller CA2(*) 

Modul CB + 

CC 

Modul CB + 

CD 

Modul CB + 

CF 

Modul 

CH(*) 

Modul 

CH1 

5.3.1.1 Skjermer  X X X  X X 

5.3.1.2 og 

5.3.1.3 

Plattformramper og 

plattformheiser 

 X  X X X X 

5.3.2.1 Grensesnitt for 

dørbetjenings-

innretning 

X  X   X  

5.3.2.2, 

5.3.2.3 og 

5.3.2.4 

Toalettmoduler  X X X  X X 

5.3.2.5 Stellebord for 

spedbarn 

X  X   X  
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Nummer i 

dette vedlegg 

Komponenter som skal 

vurderes 

Modul 

CA 

Modul CA1 

eller CA2(*) 

Modul CB + 

CC 

Modul CB + 

CD 

Modul CB + 

CF 

Modul 

CH(*) 

Modul 

CH1 

5.3.2.6 Innretninger for å 

tilkalle hjelp 

X  X   X  

5.3.2.7 Innvendige og 

utvendige skjermer 

 X X X  X X 

5.3.2.8–

5.3.2.10 

Ombordstignings-

innretninger 

 X  X X X X 

(*) Modul CA1, CA2 eller CH kan brukes bare for produkter som er produsert i samsvar med en konstruksjon som er utviklet og brukt til å 

bringe produkter i omsetning før gjennomføringen av de relevante TSI-ene som får anvendelse på disse produktene, forutsatt at 

produsenten overfor det meldte organet dokumenterer at det er utført en konstruksjonsgjennomgåelse og en typeprøving i forbindelse med 

tidligere anvendelser under tilsvarende forhold, og at kravene i denne TSI-en er oppfylt; dette skal dokumenteres og anses for å ha samme 

bevisverdi som modul CB eller en konstruksjonskontroll i samsvar med modul CH1. 

Dersom det skal benyttes en særskilt framgangsmåte til vurderingen, er dette angitt i nr. 6.1.3. 

6.1.3. Særlige framgangsmåter for vurdering 

6.1.3.1. Modul t i l  un iversal toale t t  

Plassen i toalettrommet som tillater at en rullestol som definert i tillegg M kan manøvreres til en posisjon som 

gjør det mulig for rullestolbrukeren å flytte seg over til toalettsetet både fra siden og diagonalt, skal vurderes ved 

hjelp av metode A beskrevet i spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 9. 

Som alternativ dersom metode A ikke kan brukes, kan det tillates å bruke metode B beskrevet i spesifikasjonen 

nevnt i tillegg A indeks 9. Slik tillatelse gis bare i følgende tilfeller: 

— Kjøretøyer der tilgjengelig gulvbredde er smalere enn 2 400 mm. 

— Eksisterende rullende materiell som fornyes eller oppgraderes. 

6.1.3.2. Toalet tmodul  og modul t i l  un iversal toale t t  

Dersom en toalettmodul eller en modul til universaltoalett ikke er bygd som et selvstendig rom, kan dens 

egenskaper vurderes på delsystemnivå. 

6.2. Delsystemer 

6.2.1. EF-verifisering (generelt) 

Framgangsmåtene for EF-verifisering som skal anvendes på delsystemene, er beskrevet i artikkel 18 i og vedlegg 

VI til direktiv 2008/57/EF. 

Framgangsmåten for EF-verifisering skal utføres i samsvar med den eller de foreskrevne modulene angitt i 

nr. 6.2.2 i denne TSI-en. 

For delsystemet «Infrastruktur» gjelder at dersom søkeren påviser at prøvingene eller vurderingene av et 

delsystem eller deler av et delsystem er de samme eller har vært positive for tidligere anvendelser av en 

konstruksjon, skal det meldte organet ta hensyn til resultatene av disse prøvingene og vurderingene i forbindelse 

med EF-verifiseringen. 

Godkjenningsprosessen og innholdet i vurderingen skal fastsettes i fellesskap av søkeren og et meldt organ i 

samsvar med kravene i denne TSI-en og i samsvar med reglene angitt i avsnitt 7 i denne TSI-en.  
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6.2.2. Framgangsmåter for EF-verifisering av et delsystem (moduler) 

Modulene for EF-verifisering av delsystemer er oppført i tabellen nedenfor: 

Tabell 16 

Moduler for EF-verifisering av delsystemer 

Modul SB EF-typeprøving 

Modul SD EF-verifisering på grunnlag av et kvalitetsstyringssystem for produksjonsprosessen 

Modul SF EF-verifisering på grunnlag av produktverifisering 

Modul SG EF-verifisering på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer 

Modul SH1 EF-verifisering på grunnlag av fullstendig kvalitetsstyringssystem med konstruksjons-

kontroll 

Søkeren skal velge én av modulene eller modulkombinasjonene angitt tabell 17. 

Tabell 17 

Modulkombinasjoner for EF-verifisering av delsystemer 

Delsystem som skal vurderes Modul SB + SD Modul SB + SF Modul SG Modul SH1 

Delsystemet «Rullende materiell» X X  X 

Delsystemet «Infrastruktur»   X X 

Egenskapene til delsystemet som skal vurderes i de aktuelle fasene, er angitt i tillegg E til denne TSI-en, tabell 

E.1 for delsystemet «Infrastruktur» og tabell E.2 for delsystemet «Rullende materiell». Søkeren skal bekrefte at 

hvert produserte delsystem er i samsvar med typen. 

6.2.3. Særlige framgangsmåter for vurdering 

6.2.3.1. Forflytn ingssete  for  ru l les to l  

Vurderingen av kravet om forflytningsseter skal bare bestå i å kontrollere at slike finnes, og at de er utstyrt med 

bevegelige armlener. Særlig skal forflytningsmetoden ikke vurderes. 

6.2.3.2. P lasser ing av t r inn for  på - og avst ign ing 

Dette kravet skal vurderes ved beregning med de nominelle verdiene fra kjøretøyets konstruksjonstegning og de 

nominelle verdiene for den eller de relevante plattformene der det rullende materiellet er beregnet å stanse. Den 

ytre enden av gulvet ved inngangsdøren for passasjerer skal anses som et trinn. 

6.2.4. Tekniske løsninger som gir formodning om samsvar i prosjekteringsfasen 

Med hensyn til denne TSI-en kan delsystemet «Infrastruktur» anses som en sammensetning av en rekke 

delkomponenter som går igjen, for eksempel 

— parkeringsmuligheter, 

— dører og innganger, gjennomsiktige hindre og merking av slike, 

— taktile indikatorer på gangarealer, taktil informasjon langs hinderfrie atkomstveier, 

— ramper og trapper med håndlister, 

— plassering og merking av møbler, 

— billett- eller informasjonsskranker,  
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— billettautomater og billettkontrollmaskiner, 

— visuell informasjon: skilting, piktogrammer, dynamisk informasjon, 

— plattformer, herunder ender og kanter, skur og venteområder der slike finnes, 

— planoverganger. 

For disse delkomponentene i delsystemet «Infrastruktur» kan formodning om samsvar vurderes i prosjekte-

ringsfasen før og uavhengig av et bestemt prosjekt. En attest for mellomliggende verifisering (ISV) skal utstedes 

av et meldt organ i prosjekteringsfasen. 

6.2.5. Vurdering av vedlikehold 

I samsvar med artikkel 18 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF har et meldt organ ansvaret for å sette sammen den tekniske 

dokumentasjonen med nødvendig dokumentasjon for drift og vedlikehold. 

Det meldte organet skal bare kontrollere at den nødvendige dokumentasjonen for drift og vedlikehold som 

definert i nr. 4.5 i denne TSI-en foreligger. Det meldte organet behøver ikke å kontrollere opplysningene i den 

forelagte dokumentasjonen. 

6.2.6. Vurdering av driftsregler 

I samsvar med artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF skal jernbaneforetakene og infrastrukturforvalterne 

dokumentere at de oppfyller driftskravene i denne TSI-en innenfor sine sikkerhetsstyringssystemer, når de søker 

om nye eller endrede sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsgodkjenninger. 

I denne TSI-en skal det meldte organet ikke kontrollere noen driftsregler, selv om disse er oppført i nr. 4. 4. 

6.2.7. Vurdering av enheter beregnet på generell drift 

Når det rullende materiellet leveres som enkeltkjøretøyer og ikke som faste enheter, skal disse kjøretøyene vurderes 

mot de relevante numrene i denne TSI-en, idet det godtas at ikke alle slike kjøretøyer har rullestolplasser, 

rullestoltilpassede innretninger eller et universaltoalett. 

Det bruksområdet med hensyn til typen av rullende materiell som i kombinasjon med den enheten som skal 

vurderes, sikrer at toget er i fullt samsvar med TSI-en, kontrolleres ikke av det meldte organet. 

Etter at en slik enhet har fått tillatelse til ibruktaking, har jernbaneforetaket ansvaret for å sikre at toget som helhet 

overholder nr. 4.2 i denne TSI-en når toget settes sammen med andre forenlige kjøretøyer i samsvar med de 

reglene som er definert i nr. 4.2.2.5 i TSI-en for drift og trafikkstyring (togsammensetning). 

7.  GJENNOMFØRING AV TSI-EN 

7.1. Anvendelse av denne TSI-en på ny infrastruktur og nytt rullende materiell 

7.1.1. Ny infrastruktur 

Denne TSI-en får anvendelse på alle nye stasjoner innenfor sitt virkeområde. 

Denne TSI-en får ikke anvendelse på nye stasjoner som allerede har fått byggetillatelse, eller som er omfattet av 

en kontrakt om byggearbeid som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre på 

anvendelsesdatoen for denne TSI-en. Uansett får i slike tilfeller TSI-en for bevegelseshemmede personer av 

2008(1) anvendelse innenfor sitt definerte virkeområde. For disse stasjonsprosjektene, der TSI-en for 

bevegelseshemmede personer av 2008 vil måtte få anvendelse, er det tillatt (men ikke obligatorisk) å bruke den 

reviderte versjonen, enten fullstendig eller for bestemte avsnitt; dersom anvendelsen er begrenset til bestemte 

avsnitt, skal søkeren begrunne og dokumentere at de anvendte kravene fortsatt er ensartet, og dette skal 

godkjennes av det meldte organet.  

  

(1) Kommisjonsvedtak 2008/164/EF av 21. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til 

bevegelseshemmede personer i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog og høyhastighetstog (EUT L 64 av 7.3.2008, 

s. 72). 
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Dersom stasjoner som i lang tid har vært stengt for persontransport, tas i bruk igjen, kan dette behandles som 

fornyelse eller oppgradering i samsvar med nr. 7.2. 

I alle tilfeller med bygging av en ny stasjon bør stasjonsforvalteren organisere samråd med de enhetene som er 

ansvarlige for forvaltningen av tilstøtende områder, slik at kravene til tilgjengelighet kan oppfylles ikke bare på 

stasjonen, men også for atkomst til stasjonen. På stasjoner der det foregår transport med ulike transportsystemer, 

bør det også søkes samråd med andre transportmyndigheter når det gjelder atkomst til og fra jernbanen og andre 

transportsystemer. 

7.1.2. Nytt rullende materiell 

Denne TSI-en får anvendelse på alle enheter av rullende materiell som hører inn under dens virkeområde og tas i 

bruk etter anvendelsesdatoen for denne TSI-en, unntatt der nr. 7.1.1.2 («Overgangsperiode») og nr. 7.1.3.1 

(delsystemet «Rullende materiell») i TSI-en for «Lokomotiver og passasjervogner» får anvendelse. 

7.2. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende infrastruktur og rullende materiell 

7.2.1. Trinn i den gradvise overgangen til målsystemet 

Denne TSI-en får anvendelse på delsystemer som fornyes eller oppgraderes. 

Denne TSI-en får ikke anvendelse på fornyede eller oppgraderte stasjoner som allerede har fått byggetillatelse, 

eller som er omfattet av en kontrakt om byggearbeid som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en 

anbudsprosedyre på anvendelsesdatoen for denne TSI-en. 

Denne TSI-en får ikke anvendelse på fornyet eller oppgradert rullende materiell som er omfattet av en kontrakt 

som allerede er undertegnet eller er i sluttfasen av en anbudsprosedyre på anvendelsesdatoen for denne TSI-en. 

For eksisterende infrastruktur og rullende materiell er det overordnede målet for denne TSI-en å oppnå samsvar 

med TSI-en ved å identifisere og gradvis fjerne eksisterende hindre mot tilgjengelighet. 

Medlemsstatene sikrer at det utarbeides statusoversikter og vedtas gjennomføringsplaner for å nå målet med 

denne forordning. 

7.2.2. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende infrastruktur 

For infrastruktur er samsvar med denne TSI-en obligatorisk for de delene som fornyes eller oppgraderes. TSI-en 

anerkjenner imidlertid at på grunn av egenskapene i det eksisterende jernbanesystemet kan samsvar med 

eksisterende infrastruktur oppnås gjennom en gradvis forbedring av tilgjengeligheten. 

I tillegg til denne gradvise metoden tillater målsystemet for eksisterende infrastruktur følgende unntak: 

— Dersom det opprettes en hinderfri atkomstvei på grunnlag av eksisterende gangbroer, trapper og underganger, 

herunder dører, heiser og billettkontrollmaskiner, er det ikke obligatorisk å oppfylle dimensjonskravene med 

hensyn til bredde for disse. 

— Oppfyllelse av kravene til minstebredde på plattformen er ikke obligatorisk for eksisterende stasjoner dersom 

den manglende oppfyllelsen skyldes visse hindre på plattformen (f.eks. bærende søyler, trappehus, heiser 

osv.) eller eksisterende spor som trolig ikke kan flyttes. 

— Dersom en eksisterende stasjon, eller en del av den, er en anerkjent historisk bygning som er vernet av 

nasjonal lovgivning, er det tillatt å tilpasse kravene i denne TSI-en for ikke å overtre den nasjonale 

lovgivningen til vern av bygningen. 

7.2.3. Anvendelse av denne TSI-en på eksisterende rullende materiell 

For rullende materiell skal samsvar med denne TSI-en for de delene som fornyes eller oppgraderes, være som 

beskrevet i tillegg F.   
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7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Generelt 

Særtilfellene oppført i nr. 7.3.2 beskriver særlige bestemmelser som er nødvendige og tillatt på bestemte 

jernbanenett i hver medlemsstat. 

Disse særtilfellene klassifiseres som 

— «P»-tilfeller: «Permanente» tilfeller. 

— «T»-tilfeller: «Midlertidige» tilfeller, der det er planlagt at målsystemet nås på et senere tidspunkt. 

7.3.2. Liste over særtilfeller 

7.3.2.1. P riori ter te  se ter  (n r .  4 .2.2.1)  

Særtilfeller for Tyskland og Danmark («P») 

10 % av alle seter skal være prioriterte seter. I tog med frivillig og tvungen reservering skal minst 20 % av de 

nevnte prioriterte setene ha et piktogram, mens de øvrige 80 % av de prioriterte setene kan bestilles eller 

reserveres på forhånd. 

I tog uten muligheter for reservering skal alle prioriterte seter ha et særlig piktogram i samsvar med 

nr. 4.2.2.1.2.1. 

7.3.2.2. Rul les to lplasser  (n r.  4 .2.2. 2 ) 

Særtilfelle for Frankrike («P») for Ile de France-nettet 

Antall rullestolplasser er begrenset til to for alle enheter som er beregnet brukt på Ile de France Express-nettets 

linjer A B C D og E uavhengig av lengde. 

7.3.2.3. Utvendige dører  (n r .  4 .2 .2 .3 .2 ) 

Særtilfelle for Frankrike («P») for Ile de France-nettet 

På grunn av korte opphold på og kort reisetid mellom stasjonene kreves ikke lydsignal når en inngangsdør for 

passasjerer frigis for åpning i enheter beregnet brukt på Ile de France Express-nettets linjer A B C D og E. 

7.3.2.4. Fr ie  passas jer  (n r .  4 .2 .2 .6)  

Særtilfelle for Storbritannia, Nord-Irland og Irland («P») 

På grunn av begrenset konstruksjonsprofil, sporets krumning og derav følgende begrenset kjøretøybredde er det 

tillatt at nr. 4.2.2.6 (punkt 1) oppfylles bare for tilgang til prioriterte seter. 

Dette særtilfellet hindrer ikke adgang til det nasjonale jernbanenettet for rullende materiell som er i samsvar med 

TSI-en. 

7.3.2.5. Høydeforskjel ler  (n r .  4 .2.2.8)  

Særtilfelle for Frankrike («P») for Ile de France-nettet 

For toetasjes tog skal innvendige trinn (til forskjell fra trinn for på- og avstigning) ha en høyde på høyst 208 mm 

og en dybde på minst 215 mm, målt på trappens midtakse. 

7.3.2.6. P lasser ing av t r inn for  på - og avst ign ing (nr .  4 .2 .2 .11 )  

Særtilfelle for Estland, Latvia og Litauen («P») for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer 

med en høyde på 200 mm under normal drift: 
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I slike tilfeller skal verdiene for δh, δν+ og δν– være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 18 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Estland, Latvia og Litauen 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 400 — 

Særtilfelle for Finland («P») 

Det er nødvendig med et tilleggstrinn dersom det rullende materiellet skal brukes på jernbanelinjer i Finland. 

Dette første anvendbare trinnet skal være slik at største konstruksjonsprofil for kjøretøyet oppfyller kravene i 

spesifikasjonen nevnt i tillegg A indeks 14, og verdiene for δh, δν+ og δν– skal være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 19 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Finland 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 230 160 

På et spor med en kurveradius på 300 m 410 230 160 

Særtilfelle for Tyskland («P») for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med en høyde på 

960 mm under normal drift 

I slike tilfeller skal verdiene for δh, δν+ og δν– være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 20 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Tyskland 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 230 230 

På et spor med en kurveradius på 300 m 290 230 230 

Særtilfelle for Østerrike og Tyskland («P») for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med 

en høyde på 550 mm under normal drift 

I et slikt tilfelle skal i tillegg til kravene i nr. 4.2.2.11.1 punkt 2 et trinn være tilgjengelig slik at verdiene for δh, 

δν+ og δν– er i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 21 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Østerrike og Tyskland for lave plattformer 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 310 — 

På et spor med en kurveradius på 300 m 290 310 — 
  



Nr. 57/1446 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Særtilfelle for Irland («P») for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med en høyde på 

960 mm under normal drift 

I slike tilfeller skal verdiene for δh, δν+ og δν– være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 22 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Irland 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 275 250 — 

På et spor med en kurveradius på 300 m 275 250 — 

Særtilfelle for Portugal («P») for jernbanenett med sporvidde 1 688 mm 

For rullende materiell som er beregnet på å kjøre på et jernbanenett med sporvidde 1 668 mm, skal det første 

anvendbare trinnet være i samsvar med verdiene definert i nr. 4.2.2.11.1 punkt 5 i tabell 9, herunder det rullende 

materiellet som er konstruert i samsvar med samtrafikkprofiler og kjører på spor med sporvidde 1 668 mm eller 

1 435 mm på treskinnespor (1 668 og 1 435). 

På jernbanenett med nominell sporvidde på 1 668 mm tillates plattformer med en høyde på 685 mm eller 900 mm 

over kjøreflaten. 

Konstruksjonen av tersklene til inngangsdørene på nytt rullende materiell på pendlerlinje skal optimaliseres for 

påstigning fra plattformer med en høyde på 900 mm. 

Særtilfelle for Spania («P») for jernbanenett med sporvidde 1 688 mm 

For rullende materiell som er beregnet å kjøre på spanske jernbanelinjer med en sporvidde på 1 668 mm, vil 

posisjonen til det første anvendbare trinnet passe til målene som er angitt i de følgende tabellene, avhengig av 

jernbanelinjens konstruksjonsprofil og plattformhøyden: 

Tabell 23 

Særtilfelle for Spania — verdier for δh, δν+ og δν– samt bq0 på et rett og jevnt spor 

På et rett og jevnt spor 

Trinnets posisjon 

Jernbanelinjens konstruksjonsprofil 

GEC16 eller GEB16 
GHE16 

Treskinnespor 

(merknad 1) 
760 eller 680 mm 550 mm 

δh mm 275 275 255 316,5 

δν+ mm 230 

δν– mm 160 

bq0 1 725 1 725 1 705 1 766,5 
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Tabell 24 

Særtilfelle for Spania — verdier for δh, δν+ og δν– samt bq0 på et spor med en kurveradius på 300 m 

På et spor med en kurveradius på 300 m 

Trinnets posisjon Jernbanelinjens konstruksjonsprofil 

GEC16 eller GEB16 GHE16 Treskinnespor 

(merknad 1) 
760 eller 680 mm 550 mm 

δh mm 365 365 345 406,5 

δν+ mm 230 

δν– mm 160 

bq0 1 737,5 1 737,5 1 717,5 1 779 

Merknad 1: Disse verdiene skal anvendes dersom den felles skinnen er skinnen nærmest plattformen. Dersom den felles skinnen 

er skinnen lengst unna plattformen, vil posisjonen til det første anvendbare trinnet passe til de aktuelle målene, avhengig av 

jernbanelinjens konstruksjonsprofil og plattformhøyden, som definert i kolonnene som tilsvarer tilfellet for sporvidde 1 668 mm 

med to skinner. 

 Særtilfelle for Storbritannia («P») for alt rullende materiell som er beregnet å stanse ved plattformer med en 

høyde på 915 mm under normal drift: 

Det er tillatt å konstruere kjøretøyet slik at stigtrinn for passasjerer overholder en av følgende verdier når 

kjøretøyet står stille ved en GB-plattform med en nominell høyde på 915 mm: 

Verdiene for δh, δν+ og δν– skal være i samsvar med følgende tabell: 

Tabell 25 

Verdier for δh, δν+ og δν– for særtilfelle for Storbritannia 

 δh mm δν+ mm δν– mm 

På et rett og jevnt spor 200 230 160 

På et spor med en kurveradius på 300 m 290 230 160 

Eller alternativt posisjonen angitt i de nasjonale tekniske forskriftene meddelt for dette formål. 

 _____  
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Tillegg A 

Standarder eller normative dokumenter som det vises til i denne TSI-en 

 TSI Normativt dokument 

Indeks Egenskaper som skal vurderes 
Nummer i dette 

vedlegg 
Dokumentnavn Obligatoriske bestemmelser 

1 Heisenes dimensjoner 

Taktile skilt 

4.2.1.2.2 

4.2.1.10 

EN 81-70:2003+A1:2004 Nr. 5.3.1, tabell 1 

Vedlegg E.4 

2 Rulletrappers og rullefortauers 

utforming 

4.2.1.2.2 EN 115-1:2008+A1:2010  

3 Belysning på plattformer 4.2.1.9 EN 12464-2:2014 Tabell 5.12, unntatt nr. 

5.12.16 og 5.12.19 

4 Belysning på plattformer 4.2.1.9 EN 12464-1:2011 Nr. 5.53.1 

5 Taleoverføringsindeks, stasjoner og 

rullende materiell 

4.2.1.11 

4.2.2.7.4 

EN 60268-16:2011 Vedlegg B 

6 Belysning i rullende materiell 4.2.2.4 EN 13272:2012 Nr. 4.1.2 

7 Sikkerhetsskilt, varselskilt, 

påbudsskilt og forbudsskilt 

4.2.2.7.2 ISO 3864-1:2011 Alle 

8 Beregning av bq0 4.2.2.11.1 EN 15273-1:2013 Punkt H.2.1.1 

9 Vurdering av modul til 

universaltoalett 

6.1.3.1 TS 16635:2014 Alle 

10 Definisjon av farger 5.3.2.6 ISO 3864-1:2011 

ISO 3864-4:2011 

Kapittel 11 

11 Mekanisk styrke på 

ombordstigningsinnretning 

Hinderdetektering 

5.3.2.8 

5.3.2.8 

FprEN 14752:2014 Nr. 4.2.2 

Nr. 5.4 

12 Symbol for tegn som identifiserer 

områder som er tilgjengelige med 

rullestol 

Tillegg N N.3 ISO 7000:2004 

ISO 7001:2007 

Symbol 0100 

Symbol PIPF 006 

13 Symbol for tegn som angir 

induksjonssløyfer 

Tillegg N N.3 ETSI EN 301 462 

(2000-03) 

4.3.1.2 

14 Særtilfelle for Finland 7.3.2.6 EN 15273-2:2013 Vedlegg F 
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Tillegg B 

Midlertidig prioriteringsregel for oppgradering/fornyelse av stasjoner 

Dersom kravet om hinderfrie atkomstveier fullt ut oppfylles av en annen stasjon innenfor en avstand på 50 km på den samme 

strekningen, kreves det ikke at eksisterende stasjoner som fornyes eller oppgraderes og har en gjennomsnittlig daglig 

passasjerstrøm på høyst 1 000 passasjerer, samlet for ankomst og avgang per år, har heiser eller ramper som ellers hadde vært 

nødvendige for å ha en trinnfri atkomstvei. I slike tilfeller skal det ved prosjekteringen av stasjoner legges til rette for framtidig 

installering av heis og/eller ramper for å gjøre stasjonen tilgjengelig for alle funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer. Det skal anvendes nasjonale regler for organisering av transport av funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer med tilgjengelige transportmidler mellom en ikke-tilgjengelig stasjon og den neste tilgjengelige stasjonen på samme 

strekning. 

 _____  
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Tillegg C 

Opplysninger som skal gis i en nasjonal gjennomføringsplan 

Bakgrunn 

— Bakgrunnsopplysninger (fakta og tall — sosiale data — utviklingen i mobilitetsbehov og bevegelseshemming) 

— Rettslig bakgrunn 

— Metode for utarbeiding av den nasjonale gjennomføringsplanen (organisasjoner som er hørt, lokale transportmyndigheter 

som er hørt, grensesnitt mot andre nasjonale gjennomføringsplaner osv.) 

Nåværende situasjon 

— Statusoversikt: Stasjoner 

— Statusoversikt: Rullende materiell 

— Statusoversikt: Driftsregler 

Definisjon av en strategi 

— Prioriteringsregel 

— Kriterier som delsystemene behandles i samsvar med i planen 

Tekniske og driftsmessige tiltak 

— Omfang av oppgradering eller fornyelse av stasjoner og rullende materiell 

— Alt annet arbeid for å fjerne barrierer mot tilgjengelighet som ligger utenfor virkeområdet for artikkel 20 i direktiv 

2008/57/EF 

— Bruk av driftsmessige tiltak (assistanse) for å kompensere for gjenstående mangel på tilgjengelighet 

Finansiering 

— Krysshenvisninger til kontraktsmessige avtaler (direktiv 2012/34/EU artikkel 30(1)) og kontrakter om offentlig 

tjenesteyting (forordning (EF) nr. 1370/2007(2)) 

— Andre ressurser 

Oppfølging og tilbakemelding 

— Ajourføring av statusoversikten og sammenligning med målene 

— Ajourføring av planen 

 _____  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU av 21. november 2012 om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (EUT L 342 

av 14.12.2012, s. 32). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1). 
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Tillegg D 

Vurdering av samtrafikkomponenter 

D.1 VIRKEOMRÅDE 

Dette tillegg omhandler samsvarsvurdering og vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponenter. 

D.2 EGENSKAPER 

Egenskapene til de samtrafikkomponentene som skal vurderes i de forskjellige prosjekterings-, utviklings- og 

produksjonsfasene, er merket med «X» i tabell D.1. 

Tabell D.1 

Vurdering av samtrafikkomponenter 

1 2 3 4 5 

Samtrafikkomponenter og egenskaper som skal vurderes 

Vurdering i følgende fase 

Prosjekterings- og utviklingsfase Produksjonsfase 

Konstruksjons-

gjennomgåelse og/ 

eller konstruksjons-

kontroll 

Undersøkelse av 

framstillings-

prosessen 

Typeprøving 
Verifisering av 

typesamsvar 

5.3.1.1 Skjermer X  X X 

5.3.1.2 Plattformramper X  X X 

5.3.1.3 Plattformheiser X  X X 

     

5.3.2.1 Grensesnitt for dørbetjeningsinnretningen X  X X 

5.3.2.2 og 5.3.2.3 Standardtoaletter X  X X 

5.3.2.2 og 5.3.2.4 Universaltoaletter X  X X 

5.3.2.5 Stellebord for spedbarn X  X X 

5.3.2.6 Innretning for å tilkalle hjelp X  X X 

5.3.2.7 Skjermer X  X X 

5.3.2.8 Bevegelig trinn og overgangsplate X  X X 

5.3.2.9 Ombordmontert rampe X  X X 

5.3.2.10 Ombordmontert heis X  X X 
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Tillegg E 

Vurdering av delsystemene 

E.1 VIRKEOMRÅDE 

Dette tillegg omhandler samsvarsvurderingen av delsystemene 

E.2 EGENSKAPER OG MODULER 

De egenskapene ved delsystemet som skal vurderes i de forskjellige prosjekterings-, utviklings- og produksjonsfasene, er 

merket med «X» i tabell E.1 for delsystemet «Infrastruktur» og i tabell E.2 for delsystemet «Rullende materiell». 

Tabell E.1 

Vurdering av delsystemet «Infrastruktur» (bygd og levert som én enkelt enhet) 

1 2 3 

Egenskaper som skal vurderes 

Prosjekterings- og 

utviklingsfase 
Byggefase 

Konstruksjonsgjennomgåelse 

og/eller konstruksjonskontroll 
Inspeksjon på byggeplass 

Parkeringsmuligheter for personer med nedsatt funksjons- eller 

bevegelsesevne 

X (X)(*) 

Hinderfrie atkomstveier X (X)(*) 

Merking av atkomstveier X (X)(*) 

Dører og innganger X (X)(*) 

Gulvflater X (X)(*) 

Gjennomsiktige hindre X (X)(*) 

Toaletter X (X)(*) 

Møbler og frittstående innretninger X (X)(*) 

Billettsalg/-luker eller billettautomater, informasjonsskranker, 

billettkontrollmaskiner, telleapparater, kundeservicesteder 

X (X)(*) 

Belysning X X 

Visuell informasjon: Skilting, piktogrammer, dynamisk informasjon X (X)(*) 

Muntlig informasjon X X 

Plattformbredde og plattformkant X (X)(*) 

Plattformende X (X)(*) 

Planovergang på stasjoner X (X)(*) 

(*) Der skal framlegges tegninger av anlegget slik det er bygd, eller dersom utførelsen er annerledes enn fastsatt i konstruksjonsreglene eller 

tegningene som ble undersøkt, skal det foretas inspeksjon på byggeplassen. 
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Tabell E.2 

Vurdering av delsystemet «Rullende materiell» (bygd og levert som serieprodukter) 

1 2 3 4 

Egenskaper som skal vurderes 

Prosjekterings- og utviklingsfase Produksjonsfase 

Konstruksjons-

gjennomgåelse og/ 

eller konstruksjons-

kontroll 

Typeprøving Rutineprøving 

Seter    

Generelt X X  

Prioriterte seter – Generelt X   

Seter som vender samme vei X X  

Seter som vender mot hverandre X X  

Rullestolplasser X X  

Dører    

Generelt X X  

Utvendige dører X X  

Innvendige dører X X  

Belysning  X  

Toaletter X   

Frie passasjer X   

Kundeinformasjon    

Generelt X X  

Skilt, piktogrammer og taktile opplysninger X X  

Dynamisk visuell informasjon X X  

Dynamisk hørbar informasjon X X  

Høydeforskjeller X   

Håndlister X X  

Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol X X  

Plassering av trinn for på- og avstigning    

Generelle krav X   

Trinn for på- og avstigning X   

Ombordstigningshjelpemidler X X X 
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Tillegg F 

Fornyelse eller oppgradering av rullende materiell 

Dersom rullende materiell fornyes eller oppgraderes, skal det oppfylle kravene i denne TSI-en; overholdelse av innholdet i 

denne TSI-en er ikke obligatorisk i følgende tilfeller: 

Konstruksjoner 

Oppfyllelse er ikke obligatorisk dersom arbeidet vil kreve konstruksjonsmessige endringer av dører (innvendige eller 

utvendige), underrammer, kollisjonsvern, vognkasser, overstyring av nødbrems eller mer generelt er arbeid som vil kreve ny 

vurdering av kjøretøyets konstruksjonsmessige integritet. 

Seter 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.1 med hensyn til gripehåndtak på seteryggene er obligatorisk bare dersom alle 

setekonstruksjonene i hele kjøretøyet fornyes eller oppgraderes. 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.1.2 med hensyn til dimensjonene på prioriterte seter og rundt dem er obligatorisk bare dersom 

seteoppstillingen i hele toget endres og dette kan oppnås uten å redusere togets eksisterende kapasitet. I sistnevnte tilfelle skal 

det være montert det største mulige antall prioriterte seter, samtidig som den eksisterende kapasiteten opprettholdes. 

Oppfyllelse av kravene med hensyn til fri høyde over de prioriterte setene er ikke obligatorisk dersom den frie høyden 

begrenses av en bagasjehylle som ikke endres konstruksjonsmessig i forbindelse med fornyelsen eller oppgraderingen.  

Rullestolplasser 

Montering av rullestolplasser er påkrevd bare dersom seteoppstillingen endres innenfor et fullstendig togsett. Dersom 

inngangsdøren eller de frie passasjene ikke kan endres så rullestoler kommer til, er det imidlertid ikke nødvendig å lage 

rullestolplasser dersom seteoppstillingen endres. Rullestolplasser som opprettes i eksisterende rullende materiell, kan plasseres i 

samsvar med tillegg I figur I4. 

Montering av innretninger for å tilkalle hjelp på rullestolplassene er ikke obligatorisk dersom kjøretøyet ikke har et elektrisk 

kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å omfatte en slik enhet. 

Montering av et forflytningssete er obligatorisk bare dersom det ikke krever at utformingen av en eksisterende rullestolplass 

endres. 

Utvendige dører 

Oppfyllelse av kravene til merking av de utvendige dørenes innvendige plassering ved hjelp av kontraster på gulvnivå er 

obligatorisk bare når gulvbelegget fornyes eller oppgraderes. 

Oppfyllelse av kravene til signaler for åpning og lukking av dørene er obligatorisk bare når dørbetjeningssystemet fornyes eller 

oppgraderes. 

Fullstendig oppfyllelse av kravene til plassering og belysning av dørenes betjeningsinnretninger er obligatorisk bare når 

dørbetjeningssystemet fornyes eller oppgraderes, og dersom betjeningsinnretningene kan flyttes uten å endre kjøretøykon-

struksjonen eller døren. I slike tilfeller skal imidlertid de fornyede eller oppgraderte betjeningsinnretningene monteres så nær som 

mulig til det stedet der kravet oppfylles. 

Innvendige dører 

Oppfyllelse av kravene til de kreftene som trengs for å betjene betjeningsinnretningene for åpning og lukking av dører, er 

obligatorisk bare dersom døren og dørmekanismen og/eller betjeningsinnretningen oppgraderes eller fornyes. 

Belysning 

Oppfyllelse av kravet er ikke obligatorisk dersom det kan fastslås at det elektriske systemet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å 

klare en ytterligere belastning, eller at slik belysning ikke kan installeres på stedet uten å foreta konstruksjonsmessige endringer 

(døråpninger osv.).  
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Toaletter 

Innsetting av et universaltoalett som fullt ut oppfyller kravene, er obligatorisk bare dersom eksisterende toaletter fornyes eller 

oppgraderes fullstendig og det finnes en rullestolplass, og dersom det kan innsettes et universaltoalett som oppfyller kravene 

uten konstruksjonsmessige endringer av vognkassen. 

Montering av enheter for å tilkalle hjelp på universaltoalettet er ikke obligatorisk dersom kjøretøyet ikke har et elektrisk 

kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å omfatte en slik enhet. 

Frie passasjer 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.6 er obligatorisk bare dersom seteoppstillingen endres i hele kjøretøyet og kjøretøyet utstyres 

med en rullestolplass. 

Kravene til frie passasjer mellom sammenhengende kjøretøyer er obligatoriske bare dersom gangbroen fornyes eller 

oppgraderes. 

Opplysninger 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.7 med hensyn til ruteopplysninger er ikke obligatorisk ved fornyelse eller oppgradering. 

Dersom det monteres et automatisk system for ruteopplysninger som del av et fornyelses- eller oppgraderingsprogram, skal det 

imidlertid oppfylle kravene i dette nummer. 

Samsvar med de andre delene av nr. 4.2.2.7 er obligatorisk dersom skilter eller innvendige flater fornyes eller oppgraderes. 

Høydeforskjeller 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.8 er ikke obligatorisk ved fornyelse eller oppgradering, bortsett fra at trinnforkantene skal 

utstyres med et varselbånd med en kontrastfarge når materialene på trinnoverflaten fornyes eller oppgraderes. 

Håndlister 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.9 er obligatorisk bare når eksisterende rekkverk fornyes eller oppgraderes. 

Soveplasser som er tilgjengelige med rullestol 

Kravet om soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, er obligatorisk bare når eksisterende soveplasser fornyes eller 

oppgraderes. 

Montering av innretninger for å tilkalle hjelp på soveplasser som er tilgjengelige med rullestol, er ikke obligatorisk dersom 

kjøretøyet ikke har et elektrisk kommunikasjonssystem som kan tilpasses med sikte på å omfatte en slik enhet. 

Trinnplasseringer, trinn og ombordstigningshjelpemidler 

Oppfyllelse av kravene i nr. 4.2.2.11 og 4.2.2.12 er ikke obligatorisk ved fornyelse eller oppgradering, med det unntak at 

dersom bevegelige trinn eller andre innebygde ombordstigningshjelpemidler monteres, skal de være i samsvar med de relevante 

delavsnittene i dette nummer i TSI-en. 

Dersom en rullestolplass som er i samsvar med nr. 4.2.2.3 opprettes i forbindelse med fornyelse eller oppgradering, er det 

imidlertid obligatorisk å montere en eller annen form for ombordstigningshjelpemiddel i samsvar med nr. 4.4.3. 

 _____  
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Tillegg G 

Lydsignaler for utvendige passasjerdører 

Åpning av dør — Egenskaper 

— En langsomt pulserende flerklangtone (inntil to ganger per sekund) med to toner som avgis sekvensielt. 

— Frekvenser: 

— 2 200 Hz +/– 100 Hz 

— og 

— 1 760 Hz +/– 100 Hz 

— Lydtrykknivå 

— Gis ved enten 

— et automatisk tilpasset signalhorn innstilt på minst 5 dB LAeq over omgivende lydnivå opp til høyst 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0), 

— eller et ikke automatisk tilpasset signalhorn innstilt på 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0). 

— Innvendig måling midt i forgangen i en høyde på 1,5 m over gulvet (T = lydsignalets samlede varighet) ved hjelp av et 

oppsett av målinger (horisontalt og så vertikalt) og gjennomsnittlige avlesninger. 

— Utvendig måling 1,5 m fra dørens senterlinje på yttersiden og 1,5 m over plattformnivået (T = lydsignalets samlede 

varighet) ved hjelp av et oppsett av målinger (horisontalt) og gjennomsnittlige avlesninger. 

Lukking av dør — Egenskaper 

— En raskt pulserende tone (6–10 ganger per sekund). 

— Frekvens: 

— 1 900 Hz +/– 100 Hz 

— Lydtrykknivå 

— Gis ved enten 

— et automatisk tilpasset signalhorn innstilt på minst 5 dB LAeq over omgivende lydnivå opp til høyst 70 dB LAeq,T  

(+ 6/– 0), 

— eller et ikke automatisk tilpasset signalhorn innstilt på 70 dB LAeq,T (+ 6/– 0). 

— Innvendig måling midt i forgangen i en høyde på 1,5 m over gulvet (T = lydsignalets samlede varighet) basert på et 

oppsett av målinger (horisontalt og så vertikalt) og gjennomsnittlige avlesninger. 

— Utvendig måling 1,5 m fra dørens senterlinje på yttersiden og 1,5 m over plattformnivået (T = lydsignalets samlede 

varighet) ved hjelp av et oppsett av målinger (horisontalt) og gjennomsnittlige avlesninger. 

Metode for innvendig måling av lydsignaler for passasjerdører (åpning og lukking) 

— Prøvinger skal utføres i forgangen med gjennomsnittsavlesning fra et oppsett med flere mikrofoner (utformet for å måle 

støy fra signalhorn i førerhuset i samsvar med kommisjonsvedtak 2006/66/EF(1), TSI for støy); oppsettet består av 8 

mikrofoner som er jevnt fordelt i en sirkel med radius 250 mm. 

— Prøvingen skal utføres med et horisontalt oppsett (alle mikrofoner i samme avstand over gulvet, som vist i figur G1). 

Gjennomsnittet av avlesningene fra alle 8 mikrofoner vil bli brukt ved vurderingen. 

  

(1) Kommisjonsvedtak 2006/66/EF av 23. desember 2005 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen som gjelder for delsystemet 

«rullende materiell — støy» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (EUT L 37 av 8.2.2006, s. 1). 
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Figur G1 

Horisontalt oppsett 

 

Metode for utvendig måling av lydsignaler for passasjerdører (åpning og lukking) 

— Prøvinger skal utføres med gjennomsnittsavlesning fra et oppsett med flere mikrofoner (utformet for å måle støy fra 

signalhorn i førerhuset i samsvar med 2006/66/EF, TSI for støy); oppsettet består av 8 mikrofoner som er jevnt fordelt i en 

sirkel med radius 250 mm. 

— For den utvendige prøvingen bør den antatte plattformhøyden være spesifikk for den strekningen som kjøretøyet er 

beregnet å trafikkere (dersom det det på den trafikkerte strekningen er mer enn én plattformhøyde, skal den laveste høyden 

brukes, dvs. dersom det er plattformer med høyde 760 og 550 mm på den trafikkerte strekningen, skal prøvingen utføres 

for den laveste, som da vil være 550 mm). 

— Prøvingen skal utføres med et horisontalt oppsett (alle mikrofoner i samme avstand over plattformen. Gjennomsnittet av 

avlesningene fra alle 8 mikrofoner vil bli brukt ved vurderingen. 

Dersom det brukes et automatisk tilpasset signalhorn, skal det definere det omgivende støynivået før signalsekvensen. Et 

frekvensbånd fra 500 Hz til 5 000 Hz skal tas i betraktning. 

Målinger for å påvise samsvar skal utføres ved tre forskjellige dører på et tog. 

Merk: Døren skal være helt åpen når det utføres prøving for lukking av døren, og helt lukket når det utføres prøving for åpning 

av døren. 

 _____  
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Tillegg H 

Diagrammer over prioriterte seter 

Forklaring for figur H1-H4 

1 Målehøyde for sitteflater 

2 Avstand mellom seter som er vendt mot hverandre 

3 Fri høyde over setet 

Figur H1 

Fri høyde over prioriterte seter 

 

Figur H2 

Prioriterte seter som vender samme vei 
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Figur H3 

Prioriterte seter som vender mot hverandre 

 

Figur H4 

Prioriterte seter som vender mot hverandre med bord i oppslått stilling 

 

 _____  
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Tillegg I 

Diagrammer over rullestolplasser 

Figur I1 

Rullestolplass og sete som vender mot hverandre 

 

1 Støtte på baksiden av rullestolplassen 

2 Fremre kant av setepute på passasjersete 

3 Rullestolplass 

Figur I2 

Rullestolplass med sete som vender samme vei 

 

1 Støtte på baksiden av rullestolplassen 

2 Rygg på passasjersete foran 

3 Rullestolplass  
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Figur I3 

To rullestolplasser som vender mot hverandre 

 

1 Støtte på baksiden av rullestolplassen 

2 Avstand mellom rullestolplassene minst 250 mm 

3 Rullestolplass 

Figur I4 

To rullestolplasser ved siden av hverandre (gjelder bare oppgradert/fornyet rullende materiell) 

 

1 Støtte på baksiden av rullestolplassen 

2 Støtte foran rullestolplassen 

3 Dobbelt rullestolplass 

 _____  
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Tillegg J 

Diagrammer over frie passasjer 

Figur J1 

Minstebredden på fri passasje fra gulvnivå til en høyde på 1 000 mm 

 

1 Tverrsnitt av fri passasje 

2 Oversiktstegning i en høyde på 25–975 mm over gulvet 

Figur J2 

Minsteprofil for fri passasje mellom sammenhengende kjøretøyer i samme togsett 
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Figur J3 

Minsteprofil for fri passasje til og fra rullestolplasser 

 

 _____  

Tillegg K 

Tabell over korridorbredde for områder som er tilgjengelige med rullestol i rullende materiell 

Tabell K1 

Bredde på fri passasje i korridor (mm) 1 200 1 100 1 000 900 850 800 

Dørens anvendbare bredde, eller bredden 

på en vinkelrett fri passasje i korridor 

(mm) 

800 850 900 1 000 1 100 1 200 
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Tillegg L 

Rekkevidde for en rullestolbruker 

Figur L1 

Rekkevidde for en person i rullestol 

 

1 Bekvem rekkevidde 

2 Setets referansepunkt 

 _____  
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Tillegg M 

Rullestol som kan transporteres på tog 

M.1 VIRKEOMRÅDE 

I dette tillegg beskrives de tekniske grenseverdiene for en rullestol som kan transporteres på tog. 

M.2 EGENSKAPER 

De tekniske minstekravene er som følger: 

Grunnleggende mål 

— Bredde 700 mm pluss minst 50 mm på hver side for hendene ved forflytning 

— Lengde 1 200 mm pluss 50 mm for føttene 

Hjul 

— Det minste hjulet skal være i stand til å kjøre over en åpning som måler 75 mm horisontalt og 50 mm vertikalt 

Høyde 

— Høyst 1 375 mm, med en 95-prosentil mannlig bruker 

Snuområde 

— 1 500 mm 

Vekt 

— Samlet vekt 300 kg for rullestol og rullestolbruker (med bagasje) for en elektrisk rullestol som det ikke kreves hjelp til ved 

kryssing av et ombordstigningshjelpemiddel. 

— Samlet vekt 200 kg for rullestol og rullestolbruker (med bagasje) for en manuelt betjent rullestol. 

Hinderhøyde som kan forseres, og bakkeklaring 

— Hinderhøyde som kan forseres: Høyst 50 mm 

— Ved en stigningsvinkel på 10° skal bakkeklaringen for bevegelse forover ved slutten av stigningen være minst 60 mm 

(under fotstøtten) 

Største helningsvinkel som rullestolen kan holde seg stabil ved: 

— Dynamisk stabilitet i alle retninger ved en vinkel på 6 grader. 

— Statisk stabilitet i alle retninger (også ved bruk av brems) ved en vinkel på 9 grader. 

 _____  
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Tillegg N 

Skilt for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne 

N.1 VIRKEOMRÅDE 

I dette tillegg beskrives skilt til bruk på både infrastruktur og rullende materiell. 

N.2 SKILTENES MÅL 

Skilt for infrastruktur for bevegelseshemmede personer skal beregnes etter følgende formel: 

— Leseavstand i mm delt på 250, multiplisert med 1,25 = rammestørrelse i mm, dersom en ramme benyttes. 

Skilt for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne innvendig i rullende materiell skal være minst 60 mm, unntatt 

skilt som angir funksjoner på toaletter og stellerom, som kan være mindre. 

Minstestørrelsen på skilt for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne utvendig på rullende materiell er 85 mm. 

N.3 SYMBOLER SOM SKAL BRUKES PÅ SKILT 

Skiltene fastsatt i nr. 4.2.1.10 skal ha hvitt symbol på mørkeblå bunn. Den mørkeblå fargen skal ha en kontrast på 0,6 i forhold 

til hvit. 

Dersom disse skiltene er satt opp på et mørkeblått panel, er det tillatt å bytte om på skiltets farger (dvs. mørkeblått symbol på 

hvit bunn). 

Internasjonalt skilt for rullestol 

Skiltet som identifiserer områder som er tilgjengelige med rullestol, skal ha et symbol som er i samsvar med spesifikasjonene 

nevnt i tillegg A indeks 12. 

Skilt for induksjonssløyfe 

Skiltet som viser hvor det er installert induksjonssløyfer, skal ha et symbol som er i samsvar med spesifikasjonen nevnt i tillegg 

A indeks 13. 

Skilt for prioriterte seter 

Skiltet som viser hvor det finnes prioriterte seter, skal ha symboler i samsvar med figur N1. 

Figur N1 

Symboler for prioriterte seter 

 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1329 

av 31. juli 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til EU-luftfartsselskapers drift av luftfartøyer som 

er registrert i en tredjestat(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 8 nr. 5 og artikkel 10 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012(2) fastsettes vilkår for sikker drift av luftfartøyer. Nevnte forordning bør 

endres slik at det tillates drift av luftfartøyer registrert i en tredjestat av luftfartsselskaper som har fått lisens i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1008/2008(3). 

2) Luftfartsindustrien og medlemsstatenes myndigheter må få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de endrede rammereglene. 

Muligheten til å anvende en tilstrekkelig overgangsperiode bør derfor fastsettes. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for Det europeiske flysikkerhetsbyrå avgitt 

i henhold til artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF)  

nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II (del-ARO), vedlegg III (del-ORO) og vedlegg IV (del-CAT) til forordning (EU) nr. 965/2012 endres i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. oktober 2015. 

2.  Som unntak fra nr. 1 annet ledd kan medlemsstatene beslutte at bestemmelsene i ORO.AOC.110 bokstav d) omhandlet i 

nr. 2 bokstav b) ii) i vedlegget først får anvendelse fra 25. august 2017. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 1.8.2015, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 49. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 av 5. oktober 2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftfartsvirksomhet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 av 25.10.2012, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

(EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3) 

2020/EØS/57/49 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 31. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II, vedlegg III og vedlegg IV til forordning (EU) nr. 965/2012 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II (del-ARO), punkt ARO.OPS.110 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  Godkjenning av en avtale om leie av luftfartøy uten besetning skal oppheves midlertidig eller tilbakekalles når: 

1)  luftfartøyets luftdyktighetsbevis er midlertidig opphevet eller tilbakekalt, 

2)  luftfartøyet er oppført på listen over operatører som er underlagt driftsbegrensninger, eller det er registrert i en 

stat der alle operatører som omfattes av dens tilsynsansvar, er underlagt driftsforbud i henhold til forordning 

(EF) nr. 2111/2005.» 

b)  Ny bokstav e) skal lyde: 

«e)  Når vedkommende myndighet anmodes om forhåndsgodkjenning av en avtale om leie av luftfartøy uten besetning 

i samsvar med punkt ORO.AOC.110 bokstav d), skal vedkommende myndighet sikre en behørig samordning med 

luftfartøyets registreringsstat i det omfang dette er nødvendig for å ivareta ansvaret for tilsynet med luftfartøyet.» 

2)  I vedlegg III (del-ORO) gjøres følgende endringer: 

a)  I punkt ORO.AOC.100 bokstav c) skal nr. 2 lyde: 

«2)  alle luftfartøyer har et luftdyktighetsbevis (CofA) i samsvar med forordning (EU) nr. 748/2012 eller er innleid 

uten besetning i samsvar med ORO.AOC.110 bokstav d) og». 

b)  Punkt ORO.AOC. 110 skal lyde: 

i)  Bokstav b) skal lyde: 

«b)  Operatører som er sertifisert i samsvar med denne del, skal ikke leie luftfartøyer som er oppført på listen over 

operatører som er underlagt driftsbegrensninger, luftfartøyer som er registrert i en stat der alle operatører som 

omfattes av dens tilsynsansvar, er underlagt driftsforbud eller luftfartøyer fra en operatør som er underlagt 

driftsforbud i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005.» 

ii)  Bokstav d) skal lyde: 

«Innleie uten besetning (dry lease-in)» 

d)  Den som søker om godkjenning av innleie av et luftfartøy uten besetning registrert i en tredjestat, skal overfor 

vedkommende myndighet godtgjøre at: 

1)  det er påvist et driftsmessig behov som ikke kan oppfylles ved leie av et luftfartøy som er registrert i EU, 

2)  varigheten for innleie uten besetning er ikke lenger enn sju måneder i et ethvert tidsrom på tolv 

etterfølgende måneder, 

3)  samsvar med de gjeldende kravene i forordning (EU) nr. 1321/2014 er sikret, og 

4)  luftfartøyet er utstyrt i samsvar med EUs forordninger for luftfartsvirksomhet.» 

c)  Punkt ORO.AOC.130 skal lyde: 

 «ORO.AOC.130 Overvåking av flygedata – fly 

a)  Operatøren skal fastsette og vedlikeholde et program for overvåking av flygedata som skal være integrert i 

styringssystemet, for fly med en største sertifisert masse ved avgang på mer enn 27 000 kg. 

b)  Programmet for overvåking av flygedata skal ikke kunne knyttes til sanksjoner, og det skal ha tilstrekkelig 

sikkerhet til å beskytte kilden(e) for dataene.»  
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3)  I vedlegg IV (del-CAT) gjøres følgende endringer: 

a)  I punkt CAT.IDE.A.100 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a)  Instrumenter og utstyr som kreves etter dette kapittel, skal være godkjent i samsvar med gjeldende 

luftdyktighetskrav, med unntak av følgende: 

1)  reservesikringer, 

2)  bærbare lykter, 

3)  presisjonsur, 

4)  kartholder, 

5)  førstehjelpsskrin, 

6)  medisinsk nødutstyr, 

7)  megafoner, 

8)  overlevings- og signalutstyr, 

9)  ankre og fortøyningsutstyr, og 

10)  barnesikringsinnretninger. 

b)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i dette kapittelet, som ikke trenger å være godkjent i samsvar med de 

gjeldende luftdyktighetskravene, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende bestemmelser: 

1)  de opplysningene som gis av disse instrumentene, dette utstyret eller tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen for å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller CAT.IDE.A.330, 

CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 og CAT.IDE.A.345, og 

2)  instrumentene og utstyret skal ikke innvirke på flyets luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt.» 

b)  I punkt CAT.IDE.H.100 skal bokstav a) og b) lyde: 

«a)  Instrumenter og utstyr som kreves etter dette kapittel, skal være godkjent i samsvar med gjeldende 

luftdyktighetskrav, med unntak av følgende: 

1)  reservesikringer, 

2)  bærbare lykter, 

3)  presisjonsur, 

4)  kartholder, 

5)  førstehjelpsskrin 

6)  megafoner, 

7)  overlevings- og signalutstyr, 

8)  ankre og fortøyningsutstyr, og 

9)  barnesikringsinnretninger. 
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b)  Instrumenter og utstyr som ikke kreves i dette kapittel, og som ikke trenger å være godkjent i samsvar med de 

gjeldende luftdyktighetskravene, men som bringes med under en flyging, skal overholde følgende bestemmelser: 

1)  De opplysningene som gis av disse instrumentene, dette utstyret eller tilbehøret, skal ikke brukes av 

flygebesetningen for å overholde vedlegg I til forordning (EF) nr. 216/2008 eller CAT.IDE.H.330, 

CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 og CAT.IDE.H.345, og 

2)  instrumentene og utstyret skal ikke påvirke helikopterets luftdyktighet, selv ikke ved feil eller funksjonssvikt.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1088 

av 3. juli 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til lettelser i framgangsmåtene for vedlikehold 

av luftfartøyer innenfor allmennflyging(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 5 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014(2) fastsettes gjennomføringsregler for kontinuerlig luftdyktighet for 

luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og for godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse 

oppgavene. 

2) Det er nødvendig å gjøre disse gjennomføringsreglene mindre kompliserte for å tilpasse dem med hensyn til de risikoene 

som er forbundet med de ulike luftfartøykategoriene og driftstypene, særlig de lavere risikoene som er forbundet med 

luftfartøyer innenfor allmennflyging, med sikte på å innføre lettelser i framgangsmåtene for vedlikehold som fører til 

større fleksibilitet og lavere kostnader for eierne av de berørte luftfartøyene. 

3) Ettersom visse sertifikater fastsatt i tilleggene til vedleggene til kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003(3) dessuten 

inneholder henvisninger til nevnte forordning, som er omarbeidet ved forordning (EU) nr. 1321/2014, bør disse 

henvisningene ajourføres. 

4) Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Det europeiske flysikkerhetsbyrå avgitt i samsvar 

med artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal ny bokstav ka) etter bokstav k) lyde: 

«ka) «ELA2-luftfartøy» følgende bemannede europeiske lette luftfartøyer: 

i)  et fly som har største tillatte startmasse (MTOM) på høyst 2 000 kg, og som ikke er klassifisert som et 

motordrevet, teknisk komplisert luftfartøy, 

ii)  et seilfly eller motordrevet seilfly som har MTOM på høyst 2 000 kg, 

iii)  en ballong, 

iv)  et varmluftskip, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176 av 7.7.2015, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 50. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter,  

-deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene (EUT L 362 av 28.11.2014, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter,  

-deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1). 

2020/EØS/57/50 
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v)  et gassluftskip som har alle følgende egenskaper: 

– maksimalt 3 % statisk vekt, 

– ikke-vektorstyrt skyvekraft (bortsett fra revers), 

– konvensjonell og enkel konstruksjon av struktur, styringssystem og gassbeholdersystem, og 

– styring uten servo, 

vi)  et svært lett rotorluftfartøy,» 

2)  I artikkel 3 skal nytt nr. 4 lyde: 

 «4.  Vedlikeholdsprogrammer godkjent i samsvar med kravene som gjaldt før 27. juli 2015, skal anses for å være godkjent 

i samsvar med kravene i denne forordning.» 

3)  I artikkel 8 gjøres følgende endringer: 

a)  I artikkel 2 bokstav b) erstattes datoen «28. september 2015» med datoen «28. september 2016». 

b)  I nr. 4 erstattes «forordning (EF) nr. 2042/2003» med «forordning (EU) nr. 1149/2011». 

c)  Nytt nr. 6 skal lyde: 

«6.  Som unntak fra nr. 1 gjelder følgende: 

a)  Vedkommende myndigheter, eller eventuelt organisasjoner, kan fortsatt utstede tidligere utgaver av sertifikater som 

fastsatt i tillegg III til vedlegg I (del M) eller tillegg II og III til vedlegg IV (del 147) til forordning (EU) 

nr. 1321/2014, som gjaldt før 27. juli 2015, fram til 31. desember 2015. 

b)  Sertifikater utstedt før 1. januar 2016 er fortsatt gyldige til de endres, midlertidig oppheves eller tilbakekalles.» 

4)  Vedlegg I (del M) endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

5)  Vedlegg II (del 145) endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

6)  Vedlegg IV (del 147) endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 3. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I (del M) til forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I innholdsfortegnelsen gjøres følgende endringer: 

i)  M.A.607 skal lyde: 

«M.A.607 Personell med sertifiseringsansvar og personell for inspeksjon av luftdyktighet» 

ii)  M.A.614 skal lyde: 

«M.A.614 Dokumentasjon om vedlikehold og luftdyktighetsinspeksjon» 

2)  I M.A.201 gjøres følgende endringer: 

i)  I bokstav a) skal nr. 4 lyde: 

«4. vedlikehold av luftfartøyet er utført i samsvar med vedlikeholdsprogrammet som angitt i M.A.302.» 

ii)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  For å oppfylle sitt ansvar i henhold til bokstav a) 

i)  kan eieren av et luftfartøy inngå kontrakter om oppgavene knyttet til kontinuerlig luftdyktighet med en 

organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i 

dette vedlegg (del M). I så fall påtar organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet seg ansvaret for 

tilfredsstillende gjennomføring av disse oppgavene. Kontrakten beskrevet i tillegg I skal brukes i dette 

tilfellet. 

ii)  En eier som på eget ansvar bestemmer seg for å sikre den kontinuerlige luftdyktigheten til luftfartøyet, uten 

noen kontrakt i samsvar med tillegg I, kan likevel inngå en begrenset kontrakt for utarbeiding av vedlike-

holdsprogrammet og godkjenningen av dette i samsvar med M.A.302 med 

– en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel 

G i dette vedlegg (del M), eller 

– for et ELA2-luftfartøy som ikke benyttes i kommersiell drift, en vedlikeholdsorganisasjon godkjent i 

samsvar med del 145 eller M.A. kapittel F. 

Ved en slik begrenset kontrakt overføres i så fall ansvaret for utarbeiding og, unntatt i tilfeller der eieren utsteder 

en erklæring i samsvar med M.A.302 bokstav h), for godkjenning av vedlikeholdsprogrammet til den 

organisasjonen som det er inngått kontrakt med.» 

3)  I M.A.301 skal nr. 3 lyde: 

«3.  gjennomføring av alt vedlikehold i samsvar med programmet for vedlikehold av luftfartøyer i henhold til M.A.302,» 

4)  I M.A.302 gjøres følgende endringer: 

i)  I bokstav c) skal første punktum lyde: 

«Når luftfartøyets kontinuerlige luftdyktighet sikres av en organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet som 

er godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i dette vedlegg (del M), eller dersom det foreligger en begrenset 

kontrakt mellom eieren og denne organisasjonen i samsvar med M.A.201 bokstav e) ii), kan luftfartøyets 

vedlikeholdsprogram og endringene av dette godkjennes etter en framgangsmåte for indirekte godkjenning.» 

ii)  Ny bokstav h) og i) skal lyde: 

«h) For ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift, kan overholdelse av bokstav b), c), d), e) og g) 

erstattes med overholdelse av følgende vilkår: 

1.  Luftfartøyets vedlikeholdsprogram skal klart identifisere eieren og det luftfartøyet det gjelder, herunder hver 

installert motor og propell.  
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2.  Luftfartøyets vedlikeholdsprogram skal enten 

– overholde «minsteinspeksjonsprogrammet» i bokstav i), som svarer til det bestemte luftfartøyet, eller 

– overholde bokstav d) og e). 

Vedlikeholdsprogrammet skal ikke være mindre restriktivt enn «minsteinspeksjonsprogrammet». 

3.  Luftfartøyets vedlikeholdsprogram skal omfatte alle de obligatoriske kravene til kontinuerlig luftdyktighet, 

slik som luftdyktighetspåbud om gjentatte inspeksjoner, avsnittet om luftdyktighetsbegrensninger (ALS) i 

anvisningene om kontinuerlig luftdyktighet (ICA) eller særlige vedlikeholdskrav i typesertifikatets datablad 

(TCDS). 

I tillegg skal luftfartøyets vedlikeholdsprogram inneholde eventuelle ytterligere vedlikeholdsoppgaver som 

skal utføres på grunn av luftfartøyets bestemte type, luftfartøyets konfigurasjon samt virksomhetens type og 

egenart. Det skal minst tas hensyn til følgende punkter: 

– Særlig installert utstyr og endringer av luftfartøyet. 

– Reparasjoner som er foretatt på luftfartøyet. 

– Komponenter med begrenset levetid og komponenter som er kritiske for flysikkerheten. 

– Vedlikeholdsanbefalinger, for eksempel ettersynsintervaller (TBO), som er anbefalt gjennom tekniske 

meldinger, brev og andre ikke-obligatoriske vedlikeholdsopplysninger. 

– Gjeldende driftspåbud/-krav i tilknytning til periodisk inspeksjon av visse typer utstyr. 

– Særlige driftsgodkjenninger. 

– Bruk av luftfartøyet og driftsmiljøet. 

– Vedlikehold ved pilot-eier (eventuelt). 

4.  Dersom vedlikeholdsprogrammet ikke er godkjent av vedkommende myndighet (direkte eller av organi-

sasjonen godkjent i henhold til M.A. kapittel G etter en framgangsmåte for indirekte godkjenning), skal 

luftfartøyets vedlikeholdsprogram inneholde en underskrevet erklæring der eieren erklærer at dette er vedlike-

holdsprogrammet for den gjeldende luftfartøyregistreringen, og eieren erklærer å ha det fulle ansvar for 

innholdet i det, særlig for eventuelle avvik som er innført med hensyn til anbefalingene fra innehaveren av 

konstruksjonsgodkjenningen. 

5.  Luftfartøyets vedlikeholdsprogram skal gjennomgås minst en gang i året. Gjennomgåelsen av vedlikeholds-

programmet skal utføres enten 

– av personen som foretar inspeksjonen av luftfartøyets luftdyktighet i samsvar med M.A.710 bokstav ga), 

eller 

– av organisasjonen godkjent i henhold til M.A. kapittel G som styrer luftfartøyets kontinuerlige luftdyk-

tighet i de tilfellene der gjennomgåelsen av vedlikeholdsprogrammet ikke utføres i forbindelse med en 

luftdyktighetsinspeksjon. 

Dersom gjennomgåelsen viser avvik på luftfartøyet som skyldes mangler i vedlikeholdsprogrammets innhold, 

skal personen som foretar gjennomgåelsen underrette vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten, 

og eieren skal endre vedlikeholdsprogrammet som avtalt med denne vedkommende myndighet. 

i)  For andre ELA1-luftfartøyer enn luftskip som ikke benyttes i kommersiell drift, skal «minsteinspeksjons-

programmet» nevnt i bokstav h) oppfylle følgende vilkår: 

1.  Det skal ha følgende inspeksjonsintervaller: 

– For ELA1-fly og ELA1-turmotorseilfly (TMG), hvert år eller etter 100 timer, avhengig av hva som 

inntreffer først. En toleranse på én måned eller ti timer kan anvendes på dette intervallet, så lenge det neste 

intervallet beregnes fra den datoen eller det tidspunktet som opprinnelig var planlagt.  
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– For ELA1-seilfly, andre motordrevne ELA1-seilfly enn turmotorseilfly og ELA1-ballonger, hvert år. En 

toleranse på én måned kan anvendes på dette intervallet, så lenge det neste intervallet beregnes fra den 

datoen som opprinnelig var planlagt. 

2.  Det skal inneholde følgende: 

– Vedlikeholdsoppgavene som følger av kravene fastsatt av innehaveren av konstruksjonsgodkjenningen. 

– Inspeksjon av merking. 

– Gjennomgåelse av vektregistreringer og veiing i samsvar med NCO.POL.105 i kommisjonsforordning 

(EU) nr. 965/2012(*). 

– Driftsrelatert test av transponder (dersom en slik finnes). 

– Driftsrelatert test av det pitot-statiske systemet. 

– For ELA1-fly: 

– Driftskontroller av motoreffekt og turtall, dynamoer, drivstoff- og oljetrykk samt motortemperaturer. 

– For motorer som er utstyrt med automatisk motorstyring, den offentliggjorte framgangsmåten for 

motorprøving. 

– For tørrsumpmotorer, motorer med turbolader og væskekjølte motorer en driftskontroll for tegn på 

forstyrret væskesirkulasjon. 

– Inspeksjon av tilstanden til og fastgjøring av strukturelle deler, systemer og komponenter som tilsvarer 

følgende områder: 

– For ELA1-fly: 

– Flyskrog 

– Kabin og cockpit 

– Understell 

– Vinger og midtseksjon 

– Styreinnretninger 

– Haleparti 

– Avionikk og elektrisk utstyr 

– Motor 

– Kløtsjer og girkasser 

– Propell 

– Diverse systemer slik som nødfallskjerm 

– For ELA1-seilfly og motordrevne ELA1-seilfly: 

– Flyskrog 

– Kabin og cockpit 

– Understell 

– Vinger og midtseksjon 

– Haleparti 

– Avionikk og elektrisk utstyr 

– Motor (eventuelt) 

– Diverse systemer slik som avtakbar ballast, bremseskjerm og styreinnretninger samt ballast-

vannsystem  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1477 

 

– For ELA1-varmluftsballonger: 

– Hylster 

– Brenner 

– Kurv 

– Drivstofftanker 

– Utstyr og instrumenter 

– For ELA1-gassballonger: 

– Hylster 

– Kurv 

– Utstyr og instrumenter 

Inntil et «minsteinspeksjonsprogram» for luftskip fastsettes i denne forordning, skal deres vedlikeholdsprogram 

overholde bokstav d) og e). 

  

(*) 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).» 

5)  I M.A.604 bokstav a) skal nr. 5 og 6 lyde: 

«5.  en liste over personell med sertifiseringsansvar og, eventuelt, personell for inspeksjon av luftdyktighet samt personell 

med ansvar for utarbeiding og behandling av vedlikeholdsprogrammet, herunder omfanget av deres godkjenning, 

6.  en liste over steder der vedlikehold utføres, sammen med en generell beskrivelse av anleggene,» 

6)  I M.A.606 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  Alt personell som deltar i vedlikehold, luftdyktighetsinspeksjoner og utarbeiding av vedlikeholdsprogrammer, 

skal ha dokumenterte og registrerte kvalifikasjoner.» 

ii)  Ny bokstav i) og j) skal lyde: 

«i)  Dersom organisasjonen utfører luftdyktighetsinspeksjoner og utsteder det tilhørende sertifikatet for inspeksjon av 

luftdyktighet for ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift i samsvar med M.A.901 bokstav l), skal 

den ha personell for inspeksjon av luftdyktighet som er kvalifisert og godkjent i samsvar med M.A.901 

bokstav l) nr. 1. 

j)  Dersom organisasjonen deltar i utarbeidingen og godkjenningen av vedlikeholdsprogrammet for ELA2-

luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift i samsvar med M.A.201 bokstav e) ii), skal den ha kvalifisert 

personell som skal kunne framvise relevant kunnskap og erfaring.» 

7)  I M.A.607 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«M.A.607 Personell med sertifiseringsansvar og personell for inspeksjon av luftdyktighet» 

ii)  I bokstav b) annet ledd skal første punktum lyde: 

«Alle slike tilfeller må rapporteres til vedkommende myndighet innen sju dager etter at en slik sertifiseringsfullmakt 

er utstedt.» 

iii)  Bokstav c) skal lyde: 

«c) Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen skal registrere alle opplysninger om personell med sertifise-

ringsansvar og personell for inspeksjon av luftdyktighet og føre en ajourført liste over alt personell med 

sertifiseringsansvar og personell for inspeksjon av luftdyktighet sammen med omfanget av deres godkjenning 

som del av organisasjonens håndbok i henhold til M.A.604 bokstav a) nr. 5.»  
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8)  I M.A.614 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«M.A.614 Dokumentasjon om vedlikehold og luftdyktighetsinspeksjon» 

ii)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen skal registrere alle opplysninger om utført arbeid. Det skal 

oppbevares dokumentasjon som er nødvendig for å bevise at alle krav til utstedelse av sertifikatet for frigivelse 

for bruk, herunder underleverandørens frigivelsesdokumenter, og til utstedelse av eventuelle sertifikater for 

inspeksjon av luftdyktighet samt anbefalinger, er oppfylt.» 

iii)  Bokstav c) skal lyde: 

«c) Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen skal oppbevare en kopi av all vedlikeholdsdokumentasjon og alle 

tilknyttede vedlikeholdsdata i tre år fra den dato luftfartøyet eller luftfartøykomponenten som arbeidet gjelder, 

ble frigitt av den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen. I tillegg skal den oppbevare en kopi av all dokumenta-

sjonen i forbindelse med utstedelse av anbefalinger og sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet i tre år fra 

utstedelsesdatoen og gi en kopi av dokumentasjonen til eieren av luftfartøyet. 

1.  Dokumentasjonen i henhold til denne bokstav skal oppbevares på en måte som sikrer beskyttelse mot skade, 

endring og tyveri. 

2.  All maskinvare som brukes til å ta reservekopier, skal oppbevares på et annet sted enn arbeidsdataene, i et 

miljø som sikrer at de holdes i god stand. 

3.  Dersom en godkjent vedlikeholdsorganisasjons virksomhet opphører, skal all oppbevart vedlikeholds-

dokumentasjon for de siste tre årene oversendes til de respektive luftfartøyenes eller luftfartøykomponen-

tenes siste eier eller kunde, eller de skal oppbevares som angitt av vedkommende myndighet.» 

9)  I M.A.615 skal ny bokstav e) og f) lyde: 

«e)  dersom den er spesifikt godkjent for å gjøre dette for ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift, 

1.  foreta inspeksjoner av luftdyktighet og utstede det tilsvarende sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet på 

vilkårene angitt i M.A.901 bokstav l), og 

2.  foreta inspeksjoner av luftdyktighet og utstede de tilsvarende anbefalingene på vilkårene angitt i M.A.901 

bokstav l) og M.A.904 bokstav a) nr. 2 og bokstav b), 

f)  utarbeide vedlikeholdsprogrammet og behandle godkjenningen av det i samsvar med M.A.302 for ELA2-luftfartøyer 

som ikke benyttes i kommersiell drift, på vilkårene angitt i M.A.201 bokstav e) ii), og begrenset til luftfartøy-

rettighetene oppført i godkjenningssertifikatet. 

Organisasjonen skal bare vedlikeholde luftfartøyer eller komponenter den er godkjent for når alle nødvendige anlegg og 

vedlikeholdsdata samt alt nødvendig utstyr, verktøy, materiell og personell med sertifiseringsansvar er tilgjengelig.» 

10)  I M.A.617 skal nr. 6 lyde: 

«6.  anlegg, utstyr, verktøy, materiell, framgangsmåter, arbeidsomfang, personell med sertifiseringsansvar og personell 

for inspeksjon av luftdyktighet som kan påvirke godkjenningen.» 

11)  I M.A.707 skal bokstav b) lyde: 

«b) Personell for inspeksjon av luftdyktighet oppnevnt av den godkjente organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet 

kan få utstedt en fullmakt av den godkjente organisasjonen for kontinuerlig luftdyktighet først når personellet er 

formelt godkjent av vedkommende myndighet etter at en inspeksjon av luftdyktighet er tilfredsstillende fullført under 

tilsyn av vedkommende myndighet eller under tilsyn av organisasjonens personell for inspeksjon av luftdyktighet 

etter en framgangsmåte som er godkjent av vedkommende myndighet.»  
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12)  I M.A.710 gjøres følgende endringer: 

i)  Etter bokstav g) skal ny bokstav ga) lyde: 

«ga)  For ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift som vedlikeholdsprogrammet er utarbeidet for i 

samsvar med M.A.302 bokstav h), skal luftfartøyets vedlikeholdsprogram gjennomgås i forbindelse med 

luftdyktighetsinspeksjonen. Denne gjennomgåelsen skal foretas av personen som utførte luftdyktighets-

inspeksjonen.» 

ii)  Bokstav h) skal lyde: 

«h) Dersom inspeksjonen av luftdyktighet ikke skulle gi et entydig resultat, eller dersom inspeksjonen i henhold til 

M.A.710 bokstav ga) viser avvik på luftfartøyet knyttet til mangler i vedlikeholdsprogrammets innhold, skal 

vedkommende myndighet underrettes av organisasjonen så snart som praktisk mulig, men uansett ikke senere enn 

72 timer etter at organisasjonen identifiserte forholdet som inspeksjonen gjelder. Sertifikatet for inspeksjon av 

luftdyktighet skal ikke utstedes før alle mangler er utbedret.» 

13)  I M.A.901 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) Et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet utstedes i samsvar med tillegg III (EASA-skjema 15a, 15b eller 15c) 

når en tilfredsstillende luftdyktighetsinspeksjon er fullført. Sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet er gyldig i 

ett år.» 

ii)  Ny bokstav l) skal lyde: 

«l)  For ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift, kan vedlikeholdsorganisasjonen godkjent i samsvar 

med del 145 eller M.A. kapittel F som foretar den årlige inspeksjonen i vedlikeholdsprogrammet, forutsatt at den 

er behørig godkjent, utføre luftdyktighetsinspeksjonen og utstede det tilsvarende sertifikatet for luftdyktighet, 

underlagt følgende vilkår: 

1.  Organisasjonen utnevner personell for inspeksjon av luftdyktighet som oppfyller følgende krav: 

a)  Personellet for inspeksjon av luftdyktighet innehar en fullmakt for personell med sertifiseringsansvar for 

det tilsvarende luftfartøyet. 

b)  Personellet for inspeksjon av luftdyktighet har minst tre års erfaring som personell med sertifise-

ringsansvar. 

c)  Personellet for inspeksjon av luftdyktighet er uavhengig av prosessen for sikring av kontinuerlig 

luftdyktighet for det luftfartøyet som underkastes inspeksjon, eller har overordnet myndighet over 

prosessen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet for hele luftfartøyet som underkastes inspeksjon. 

d)  Personellet for inspeksjon av luftdyktighet har ervervet kunnskap om de delene av dette vedlegg (del M) 

som er relevante for sikring av kontinuerlige luftdyktighet. 

e)  Personellet for inspeksjon av luftdyktighet har ervervet dokumentert kunnskap om de av 

vedlikeholdsorganisasjonens framgangsmåter som er relevante for inspeksjon av luftdyktighet og 

utstedelse av sertifikatet for inspeksjon av kontinuerlig luftdyktighet. 

f)  Personellet for inspeksjon av luftdyktighet er formelt godkjent av vedkommende myndighet etter å ha 

fullført en tilfredsstillende luftdyktighetsinspeksjon under tilsyn av vedkommende myndighet eller under 

tilsyn av organisasjonens personell for inspeksjon av luftdyktighet etter en framgangsmåte som er 

godkjent av vedkommende myndighet. 

g)  Personellet for inspeksjon av luftdyktighet har utført minst én luftdyktighetsinspeksjon i løpet av de siste 

tolv månedene. 

2.  Luftdyktighetsinspeksjonen utføres samtidig som den årlige inspeksjonen i vedlikeholdsprogrammet og av 

den samme personen som frigir denne årlige inspeksjonen, idet bestemmelsen om 90 dagers framskynding i 

M.A.710 bokstav d) kan anvendes. 

3.  Luftdyktighetsinspeksjonen omfatter en fullstendig dokumentert gjennomgåelse i samsvar med M.A.710 

bokstav a).  



Nr. 57/1480 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

4.  Luftdyktighetsinspeksjonen omfatter en fysisk inspeksjon av luftfartøyet i samsvar med M.A.710 bokstav b) 

og c). 

5.  Et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet, EASA-skjema 15c, utstedes på vegne av vedlikeholdsorganisa-

sjonen av personen som utførte luftdyktighetsinspeksjonen, når vedkommende er overbevist om at 

a)  luftdyktighetsinspeksjonen er gjennomført fullstendig og på en tilfredsstillende måte, 

b)  vedlikeholdsprogrammet er gjennomgått i samsvar med M.A.710 bokstav ga) og 

c)  det ikke finnes noen kjente avvik som kan sette flysikkerheten i fare. 

6.  En kopi av det utstedte sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet sendes til vedkommende myndighet i 

luftfartøyets registreringsmedlemsstat innen ti dager fra utstedelsesdatoen. 

7.  Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten underrettes innen 72 timer dersom organisasjonen 

har besluttet at inspeksjonen av luftdyktighet ikke har gitt et entydig resultat, eller dersom inspeksjonen i 

henhold til M.A.901 bokstav l) nr. 5 bokstav b) viser avvik på luftfartøyet knyttet til mangler i vedlikeholds-

programmets innhold. 

8.  Vedlikeholdsorganisasjonens håndbok inneholder beskrivelse av følgende: 

a)  Framgangsmåtene for gjennomføring av luftdyktighetsinspeksjoner og utstedelse av tilsvarende 

sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet. 

b)  Navn på personell med sertifiseringsansvar som har tillatelse til å utføre luftdyktighetsinspeksjoner og 

utstede de tilsvarende sertifikatene for inspeksjon av luftdyktighet. 

c)  Framgangsmåtene for gjennomgåelse av vedlikeholdsprogrammet.» 

14)  I M.A.904 skal bokstav b) lyde: 

«b) Når organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet er overbevist om at luftfartøyet oppfyller de relevante 

kravene, skal denne organisasjonen eller vedlikeholdsorganisasjonen eventuelt sende en dokumentert anbefaling om 

utstedelse av sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet til registreringsmedlemsstaten.» 

15)  M.B.301 skal lyde: 

«M.B.301 Vedlikeholdsprogram 

a)  Unntatt i de tilfellene der eieren har utstedt en erklæring for vedlikeholdsprogrammet i samsvar med 

M.A.302 bokstav h), skal vedkommende myndighet kontrollere at vedlikeholdsprogrammet er i samsvar 

med M.A.302. 

b)  Med mindre annet er angitt i M.A.302 bokstav c) og h), skal vedlikeholdsprogrammet og endringer i dette 

godkjennes direkte av vedkommende myndighet. 

c)  Ved indirekte godkjenning skal framgangsmåten i vedlikeholdsprogrammet godkjennes av vedkommende 

myndighet gjennom håndboken for sikring av kontinuerlig luftdyktighet. 

d)  For å godkjenne et vedlikeholdsprogram i samsvar med bokstav b) i dette punkt skal vedkommende 

myndighet ha tilgang til alle data som kreves i M.A.302 bokstav d), e), f) og h).» 

16)  I tillegg II nr. 5 gjøres følgende endringer: 

i)  I felt 12 Merknader skal bokstav x) lyde: 

«x)  For vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i henhold til kapittel F i vedlegg I (del M), erklæringen om frigivelse 

for bruk for en komponent nevnt i M.A.613: 

«Det bekreftes at med mindre annet er angitt i dette feltet, er arbeidet angitt i felt 11 og beskrevet i dette feltet, 

utført i samsvar med kravene i avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M) til forordning (EU) nr. 1321/2014, og at 

artikkelen anses som klar for frigivelse for bruk når det gjelder dette arbeidet. DETTE ER IKKE EN 

FRIGIVELSE I HENHOLD TIL VEDLEGG II (DEL 145) TIL FORORDNING (EU) nr. 1321/2014.» 
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ii)  Felt 14a skal lyde: 

 «Kryss av i relevant(e) rute(r) for å angi hvilke bestemmelser som gjelder for det fullførte arbeidet. Dersom det 

krysses av i ruten «Andre bestemmelser angitt i felt 12», må øvrige luftdyktighetsmyndigheters bestemmelser angis i 

felt 12. Minst én av rutene må krysses av, men begge kan krysses av ved behov. 

 For alt vedlikehold utført av vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del 

M) til forordning (EU) nr. 1321/2014 skal det krysses av i ruten «Andre bestemmelser angitt i felt 12» og erklæringen 

om sertifikatet for frigivelse for bruk angis i felt 12. I så fall er sertifiseringserklæringen «med mindre annet er angitt i 

dette felt» beregnet på følgende tilfeller: 

a)  Vedlikeholdet kunne ikke fullføres. 

b)  Vedlikeholdet avvek fra den standard som kreves i vedlegg I (del M). 

c)  Vedlikeholdet ble utført i samsvar med et annet krav enn det som er angitt i vedlegg I (del M). I så fall angis de 

særlige nasjonale bestemmelsene i felt 12. 

 For alt vedlikehold utført av vedlikeholdsorganisasjoner godkjent i samsvar med avsnitt A i vedlegg II (del 145) til 

forordning (EU) nr. 1321/2014 er ruten «med mindre annet er angitt i felt 12» beregnet på følgende tilfeller: 

a)  Vedlikeholdet kunne ikke fullføres. 

b)  Vedlikeholdet avvek fra den standard som kreves i vedlegg II (del 145). 

c)  Vedlikeholdet ble utført i samsvar med et annet krav enn det som er angitt i vedlegg II (del 145). I så fall angis de 

særlige nasjonale bestemmelsene i felt 12.» 

17)  I tillegg III gjøres følgende endringer: 

i)  EASA-skjema 15b og EASA-skjema 15a erstattes med følgende:  



Nr. 57/1482 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

«[MEDLEMSSTAT] 

Medlemsstat i Den europeiske union(*) 

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET 

ARC-referanse:  .....................................  

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 bekrefter følgende organisasjon for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet, godkjent i samsvar med avsnitt A kapittel G i vedlegg I (del M) til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1321/2014, 

[GODKJENT ORGANISASJONS NAVN OG ADRESSE]  

Godkjenningsreferanse: [MEDLEMSSTATSKODE].MG.[NNNN].  

at den har utført en inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.A.710 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 

på følgende luftfartøy: 

Luftfartøyets produsent:  ................................................................................................................................................................  

Produsentens betegnelse:  .............................................................................................................................................................  

Luftfartøyets registreringsnummer:  ................................................................................................................................................  

Luftfartøyets serienummer:  ............................................................................................................................................................  

og at dette luftfartøyet anses som luftdyktig på inspeksjonstidspunktet. 

Utstedelsesdato: ... ............................................................  Utløpsdato:  ..................................................................................  

Flygetimer for flyskrog (FH) på utstedelsesdatoen(**):  ..................................................................................................................  

Underskrift:  .......................................................................  Fullmakt nr.:  .................................................................................  

1. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I til kommisjons-

forordning (EU) nr. 1321/2014. Luftfartøyet anses som luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato: ... ............................................................  Utløpsdato:  ..................................................................................  

Flygetimer for flyskrog (FH) på utstedelsesdatoen(**):  ..................................................................................................................  

Underskrift:  .......................................................................  Fullmakt nr.:  .................................................................................  

Firma:  ...............................................................................  Godkjenningsreferanse:  ...............................................................  

2. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I til kommisjons-

forordning (EU) nr. 1321/2014. Luftfartøyet anses som luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato: ... ............................................................  Utløpsdato:  ..................................................................................  

Flygetimer for flyskrog (FH) på utstedelsesdatoen(**):  ..................................................................................................................  

Underskrift:  .......................................................................  Fullmakt nr.:  .................................................................................  

Firma:  ...............................................................................  Godkjenningsreferanse:  ...............................................................  

EASA-skjema 15b utgave 4 

  

(*)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

(**)  Unntatt ballonger og luftskip  
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[MEDLEMSSTAT] 

Medlemsstat i Den europeiske union(*) 

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET 

ARC-referanse:  ...................................  

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I 

MEDLEMSSTATEN] at følgende luftfartøy: 

Luftfartøyets produsent:  ................................................................................................................................................................  

Produsentens betegnelse:  .............................................................................................................................................................  

Luftfartøyets registreringsnummer:  ................................................................................................................................................  

Luftfartøyets serienummer:  ............................................................................................................................................................  

anses som luftdyktig på inspeksjonstidspunktet. 

Utstedelsesdato: ... ............................................................  Utløpsdato:  ..................................................................................  

Flygetimer for flyskrog (FH) på utstedelsesdatoen(**):  ...................................................................................................................  

Underskrift:  .......................................................................  Fullmakt nr.:  .................................................................................  

1. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I til kommisjons-

forordning (EU) nr. 1321/2014. Luftfartøyet anses som luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato: ... ............................................................  Utløpsdato:  ..................................................................................  

Flygetimer for flyskrog (FH) på utstedelsesdatoen(**):  ...................................................................................................................  

Underskrift:  .......................................................................  Fullmakt nr.:  .................................................................................  

Firma:  ...............................................................................  Godkjenningsreferanse:  ...............................................................  

2. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I til kommisjons-

forordning (EU) nr. 1321/2014. Luftfartøyet anses som luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato: ... ............................................................  Utløpsdato:  ..................................................................................  

Flygetimer for flyskrog (FH) på utstedelsesdatoen(**):  ...................................................................................................................  

Underskrift:  .......................................................................  Fullmakt nr.:  .................................................................................  

Firma:  ...............................................................................  Godkjenningsreferanse:  ...............................................................  

EASA-skjema 15a utgave 4. 

  

(*)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

(**)  Unntatt ballonger og luftskip.» 
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ii)  Nytt EASA-skjema 15c skal lyde: 

«[MEDLEMSSTAT] 

Medlemsstat i Den europeiske union(*) 

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET(**) 

ARC-referanse:  ....................................  

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 bekrefter følgende vedlikeholdsorganisasjon, 

godkjent i samsvar med (kryss av for riktig alternativ) 

 avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014, eller 

 avsnitt A i vedlegg II (del 145) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014, 

[GODKJENT ORGANISASJONS NAVN OG ADRESSE] 

Godkjenningsreferanse: [MEDLEMSSTATSKODE]. [MF eller 145].[NNNN]. 

at den har utført en inspeksjon av luftdyktighet i samsvar med M.A.901 bokstav l) i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1321/2014 på følgende luftfartøy: 

Luftfartøyets produsent:  ...............................................................................................................................................................  

Produsentens betegnelse:  ............................................................................................................................................................  

Luftfartøyets registreringsnummer:  ...............................................................................................................................................  

Luftfartøyets serienummer:  ...........................................................................................................................................................  

og at dette luftfartøyet anses som luftdyktig på inspeksjonstidspunktet. 

Utstedelsesdato: ... ............................................................  Utløpsdato:  .................................................................................  

Flygetimer for flyskrog (FH) på utstedelsesdatoen(***):  ................................................................................................................  

Underskrift:  .......................................................................  Fullmakt nr.:  ................................................................................  

EASA-skjema 15c utgave 1 

  

(*)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

(**)  Gjelder bare ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift. 

(***)  Unntatt ballonger og luftskip.»  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1485 

 

18)  I tillegg IV gjøres følgende endringer i tabellen i nr. 13: 

i)  Feltene for klassen «Luftfartøy» skal erstattes med følgende: 

«KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING BASE LINJE 

LUFTFARTØY A1 Fly over 

5 700 kg 

[Rettighet forbeholdt vedlikeholdsorganisasjoner 

godkjent i samsvar med vedlegg II (del 145)] 

[Flyprodusent, -gruppe, -serie eller -type og/eller 

vedlikeholdsoppgaver skal angis] 

Eksempel: Airbus A320-serien 

[JA/NEI](*) [JA/NEI](*) 

A2 Fly på høyst 

5 700 kg 

[Flyprodusent, -gruppe, -serie eller -type og/eller 

vedlikeholdsoppgaver skal angis] 

Eksempel: DHC-6 Twin Otter-serien 

Angi om utstedelse av anbefalinger og sertifikater 

for inspeksjon av luftdyktighet er tillatt eller ikke 

(bare mulig for ELA1-luftfartøyer som ikke 

benyttes i kommersiell drift) 

[JA/NEI](*) [JA/NEI](*) 

A3 Helikoptre [Helikopterprodusent, -gruppe, -serie eller -type 

og/eller vedlikeholdsoppgaver skal angis] 

Eksempel: Robinson R44 

[JA/NEI](*) [JA/NEI](*) 

A4 Andre 

luftfartøyer enn 

A1, A2 og A3 

[Luftfartøykategori (seilfly, ballong, luftskip osv.), 

-produsent, -gruppe, -serie eller -type og/eller 

vedlikeholdsoppgaver skal angis] 

Angi om utstedelse av anbefalinger og sertifikater 

for inspeksjon av luftdyktighet er tillatt eller ikke 

(bare mulig for ELA1-luftfartøyer som ikke 

benyttes i kommersiell drift) 

[JA/NEI](*) [JA/NEI](*)» 

ii)  Følgende fotnote tilføyes til slutt i tabellen: 

«(*)  Stryk det som ikke passer.» 

19)  Tillegg V skal lyde:  
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«Tillegg V 

Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i kapittel F i vedlegg I (del M) 

Side 1 av 2 

[MEDLEMSSTAT(*)] 

Medlemsstat i Den europeiske union(**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].MF.[XXXX] 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 og 

på vilkårene nedenfor bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] følgende: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

er, som vedlikeholdsorganisasjon i samsvar med avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M) til forordning (EU) nr. 1321/2014, 

godkjent til å utføre vedlikehold på produktene, delene og utstyret oppført i vedlagte fortegnelse over godkjenninger og til å 

utstede tilhørende sertifikater for frigivelse for bruk ved anvendelse av ovennevnte referanser og, når dette er fastsatt, til å 

utstede anbefalinger og sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet etter en luftdyktighetsinspeksjon som angitt i M.A.901 

bokstav 1) i vedlegg I (del M) til nevnte forordning for de luftfartøyer som er oppført i vedlagte fortegnelse over godkjenninger. 

VILKÅR: 

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente vedlikeholdsorganisa-

sjonens håndbok som omhandlet i avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del M). 

2. Denne godkjenningen krever overholdelse av framgangsmåtene angitt i den godkjente vedlikeholdsorganisasjonens 

håndbok. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen oppfyller kravene i vedlegg I (del M) til 

forordning (EU) nr. 1321/2014. 

4. Forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, med mindre 

godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ............................................................................................................................................................  

Revisjonsnr.:  .................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 3-MF utgave 3 

  

(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA.  
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Side 2 av 2 

FORTEGNELSE OVER GODKJENNINGER FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].MF.XXXX 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

 KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING  

 LUFTFARTØY(**) (***) (****)  

 (***) (****)  

 MOTORER(**) (***) (***)  

 (***) (***)  

 ANDRE KOMPONENTER 

ENN KOMPLETTE 

MOTORER ELLER  

APU-ER(**) 

(***) (***)  

 (***) (***)  

 (***) (***)  

 (***) (***)  

 (***) (***)  

 (***) (***)  

 SPESIALISERTE 

TJENESTER(**) 

(***) (***)  

 (***) (***)  

Denne godkjenningen en begrenset til produktene, delene, utstyret og virksomheten angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den 

godkjente vedlikeholdsorganisasjonens håndbok. 

Referanse til vedlikeholdsorganisasjonens håndbok:  .....................................................................................................................  

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................  

Dato for siste godkjente revisjon:  .......................................  Revisjonsnr.:  .................................................................................  

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 3-MF utgave 3 

  

(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 

(***)  Fyll ut med relevant rettighet og begrensning. 

(****)  Fyll ut med relevant begrensning og angi om utstedelsen av anbefalinger og sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet er tillatt eller ikke (bare 

mulig for ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift når organisasjonen utfører luftdyktighetsinspeksjonen sammen med den 

årlige inspeksjonen i vedlikeholdsprogrammet).»  
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20)  I tillegg VIII bokstav b) gjøres følgende endringer: 

i)  Nytt nr. 9 skal lyde: 

«9.  er en del av den årlige kontrollen eller kontrollen etter 100 timer i minsteinspeksjonsprogrammet beskrevet i 

M.A.302 bokstav i).» 

ii)  Tredje punktum skal lyde: 

 «Kriteriene 1-9 kan ikke tilsidesettes av mindre restriktive instrukser utstedt i samsvar med «M.A.302 bokstav d) 

Vedlikeholdsprogram». 

 _____  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II (del 145) til forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1)  I innholdsfortegnelsen til del 145 gjøres følgende endringer: 

i)  Nytt 145.A.36 skal lyde: 

«145.A.36 Dokumentasjon om personell for inspeksjon av luftdyktighet» 

ii)  145.A.55 skal lyde: 

«145.A.55 Dokumentasjon om vedlikehold og luftdyktighetsinspeksjon» 

2)  I 145.A.30 gjøres følgende endringer: 

i)  I bokstav e) skal første punktum lyde: 

«Organisasjonen skal bringe på det rene og kontrollere kompetansen til personellet som deltar i enhver form for 

vedlikehold, utarbeiding av vedlikeholdsprogrammer, inspeksjon av luftdyktighet, administrasjon og/eller kvalitets-

revisjon etter en framgangsmåte og i henhold til en standard som er godkjent av vedkommende myndighet.» 

ii)  I bokstav j) nr. 5 annet ledd skal første punktum lyde: 

«Alle tilfeller som er omhandlet i dette punkt, skal rapporteres til vedkommende myndighet innen sju dager etter at en 

slik sertifiseringsfullmakt er utstedt.» 

iii)  Ny bokstav k) og l) skal lyde: 

«k) Dersom organisasjonen utfører luftdyktighetsinspeksjoner og utsteder det tilhørende sertifikatet for inspeksjon av 

luftdyktighet for ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift i samsvar med M.A.901 bokstav l), 

skal den ha personell for inspeksjon av luftdyktighet som er kvalifisert og godkjent i samsvar med M.A.901 

bokstav l) nr. 1. 

l)  Dersom organisasjonen deltar i utarbeidingen og godkjenningen av vedlikeholdsprogrammet for ELA2-

luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift i samsvar med M.A.201 bokstav e) ii), skal den ha kvalifisert 

personell som skal kunne framvise relevant kunnskap og erfaring.» 

3)  Nytt 145.A.36 skal lyde: 

«145.A.36 Dokumentasjon om personell for inspeksjon av luftdyktighet 

 Organisasjonen skal registrere alle opplysninger om personell for inspeksjon av luftdyktighet og føre en 

ajourført liste over alt personell for inspeksjon av luftdyktighet sammen med omfanget av deres godkjenning 

som del av organisasjonens håndbok i henhold til 145.A.70 bokstav a) nr. 6. 

 Organisasjonen skal oppbevare dokumentasjonen i minst tre år etter at personellet omhandlet i denne bokstav 

har sluttet i organisasjonen (eller engasjementet som underleverandør eller frivillig har opphørt), eller fra det 

tidspunktet fullmakten er trukket tilbake. Dessuten skal vedlikeholdsorganisasjonen på anmodning gi personell 

omhandlet i denne bokstav en kopi av deres personopplysninger når de forlater organisasjonen. 

 Personellet omhandlet i denne bokstav skal på anmodning få tilgang til sine personopplysninger.» 

4)  I 145.A.55 gjøres følgende endringer: 

i)  Overskriften skal lyde: 

«145.A.55 Dokumentasjon om vedlikehold og luftdyktighetsinspeksjon»  
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ii)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) Organisasjonen skal registrere alle opplysninger om utført vedlikeholdsarbeid. Organisasjonen skal oppbevare 

minst den dokumentasjonen som er nødvendig for å bevise at alle krav til utstedelse av sertifikatet for frigivelse 

for bruk, herunder underleverandørens frigivelsesdokumenter, og til utstedelse av eventuelle sertifikater for 

inspeksjon av luftdyktighet samt anbefalinger, er oppfylt.» 

iii)  I bokstav c) skal første punktum lyde: 

 «Organisasjonen skal oppbevare en kopi av all detaljert vedlikeholdsdokumentasjon og alle tilknyttede vedlikeholds-

data i tre år fra den dato luftfartøyet eller den komponenten arbeidet gjelder, ble frigitt av organisasjonen. I tillegg skal 

den oppbevare en kopi av all dokumentasjonen i forbindelse med utstedelse av sertifikater for inspeksjon av 

luftdyktighet og anbefalinger i tre år fra utstedelsesdatoen og gi en kopi av dokumentasjonen til eieren av luftfartøyet.» 

iv)  I bokstav c) skal nr. 3 lyde: 

«3.  Dersom en organisasjon godkjent i henhold til dette vedlegg (del 145) avslutter sin virksomhet, skal alle 

registrerte vedlikeholdsdata for de tre siste årene sendes til de respektive luftfartøyenes eller komponentenes siste 

eier eller kunde, eller de skal oppbevares som angitt av vedkommende myndighet.» 

5)  I 145.A.70 bokstav a) gjøres følgende endringer: 

i)  Nr. 6 skal lyde: 

«6.  en liste over personell med sertifiseringsansvar og, eventuelt, personell for inspeksjon av luftdyktighet samt 

personell med ansvar for utarbeiding og behandling av vedlikeholdsprogrammet, herunder omfanget av deres 

godkjenning,» 

ii)  Nr. 12 skal lyde: 

«12.  framgangsmåtene og kvalitetssystemet fastsatt av organisasjonen i henhold til 145.A.25–145.A.90 og eventuelle 

andre framgangsmåter som følges i samsvar med vedlegg I (del M),» 

6)  I 145.A.75 skal ny bokstav f) og g) lyde: 

«f)  dersom den er spesifikt godkjent for å gjøre dette for ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift, 

1.  foreta inspeksjoner av luftdyktighet og utstede det tilsvarende sertifikatet for inspeksjon av luftdyktighet på 

vilkårene angitt i M.A.901 bokstav l), og 

2.  foreta inspeksjoner av luftdyktighet og utstede de tilsvarende anbefalingene på vilkårene angitt i M.A.901 

bokstav l) og M.A.904 bokstav a) nr. 2 og bokstav b), 

g)  utarbeide vedlikeholdsprogrammet og behandle godkjenningen av det i samsvar med M.A.302 for ELA2-luftfartøyer 

som ikke benyttes i kommersiell drift, på vilkårene angitt i M.A.201 bokstav e) ii), og begrenset til luftfartøy-

rettighetene oppført i godkjenningssertifikatet.» 

7)  I 145.A.85 skal nr. 6 lyde: 

«6.  anlegg, utstyr, verktøy, materiell, framgangsmåter, arbeidsomfang, personell med sertifiseringsansvar og personell for 

inspeksjon av luftdyktighet som kan påvirke godkjenningen.» 

8)  Tillegg III skal lyde:  
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«Tillegg III 

Godkjenning av vedlikeholdsorganisasjon omhandlet i vedlegg II (del 145) 

Side 1 av 2 

[MEDLEMSSTAT(*)] 

Medlemsstat i Den europeiske union(**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].145.[XXXX] 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 og 

på vilkårene nedenfor bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] følgende: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

er, som vedlikeholdsorganisasjon i samsvar med avsnitt A i vedlegg II (del 145) til forordning (EU) nr. 1321/2014, godkjent til å 

utføre vedlikehold på produktene, delene og utstyret oppført i vedlagte fortegnelse over godkjenninger og til å utstede tilhørende 

sertifikater for frigivelse for bruk ved anvendelse av ovennevnte referanser og, når dette er fastsatt, til å utstede anbefalinger og 

sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet etter en luftdyktighetsinspeksjon som angitt i M.A.901 bokstav 1) i vedlegg I (del M) til 

nevnte forordning for de luftfartøyer som er oppført i vedlagte fortegnelse over godkjenninger. 

VILKÅR: 

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente vedlikeholdsorganisa-

sjonens håndbok som omhandlet i avsnitt A i vedlegg II (del 145). 

2. Denne godkjenningen krever at framgangsmåtene som er angitt i den godkjente vedlikeholdsorganisasjonens håndbok, 

overholdes. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen oppfyller kravene i vedlegg II (del 145) 

til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

4. Forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, med mindre 

godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ............................................................................................................................................................  

Revisjonsnr.:  .................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 3-145 utgave 3 

  

(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA.  
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Side 2 av 2 

FORTEGNELSE OVER GODKJENNINGER FOR VEDLIKEHOLDSORGANISASJON 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].145.[XXXX] 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

 KLASSE RETTIGHET BEGRENSNING BASE LINJE  

 LUFTFARTØY(**) (***) (****) [JA/NEI](**) [JA/NEI](**)  

 (***) (****) [JA/NEI](**) [JA/NEI](**)  

 MOTORER(**) (***) (***) [JA/NEI](**) [JA/NEI](**)  

 (***) (***) [JA/NEI](**) [JA/NEI](**)  

 ANDRE 

KOMPONENTER 

ENN KOMPLETTE 

MOTORER ELLER 

APU-ER(**) 

(***) (***)   

 (***) (***)   

 (***) (***)   

 (***) (***)   

 (***) (***)   

 (***) (***)   

 SPESIALISERTE 

TJENESTER(**) 

(***) (***)   

 (***) (***)   

Denne fortegnelsen over godkjenninger er begrenset til produktene, delene, utstyret og virksomheten angitt i avsnittet om 

arbeidsomfang i den godkjente vedlikeholdsorganisasjonens håndbok. 

Referanse til vedlikeholdsorganisasjonens håndbok:  .....................................................................................................................  

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................  

Dato for siste godkjente revisjon:  .......................................  Revisjonsnr.:  .................................................................................  

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 3-145 utgave 3 

 _____  

  

(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 

(***)  Fyll ut med relevant rettighet og begrensning. 

(****)  Fyll ut med relevant begrensning og angi om utstedelsen av anbefalinger og sertifikater for inspeksjon av luftdyktighet er tillatt eller ikke (bare 

mulig for ELA1-luftfartøyer som ikke benyttes i kommersiell drift når organisasjonen utfører luftdyktighetsinspeksjonen sammen med den årlige 

inspeksjonen i vedlikeholdsprogrammet).»  
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VEDLEGG III 

I vedlegg IV (del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014 gjøres følgende endringer: 

1) Tillegg II skal lyde: 

«Tillegg II 

Godkjenning av vedlikeholdsopplæringsorganisasjon omhandlet i vedlegg IV (del 147) – EASA-skjema 11 

Side 1 av 2 

[MEDLEMSSTAT(*)] 

Medlemsstat i Den europeiske union(**) 

GODKJENNINGSSERTIFIKAT FOR ORGANISASJON FOR OPPLÆRING OG  

EKSAMEN I VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX] 

I henhold til gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 og 

på vilkårene nedenfor bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I MEDLEMSSTATEN(*)] følgende: 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

er, som vedlikeholdsopplæringsorganisasjon i samsvar med avsnitt A i vedlegg IV (del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014, 

godkjent til å gi opplæring og avholde eksamener oppført i vedlagte fortegnelse over godkjenninger, og til å utstede tilhørende 

kursbevis til elever ved bruk av ovenstående referanser. 

VILKÅR: 

1. Denne godkjenningen er begrenset til det som er angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den godkjente vedlikeholds-

opplæringsorganisasjonens håndbok som omhandlet i avsnitt A i vedlegg IV (del 147). 

2. Denne godkjenningen krever at framgangsmåtene som er angitt i den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens 

håndbok, overholdes. 

3. Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonen oppfyller kravene i vedlegg 

IV (del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

4. Forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt, er denne godkjenningen fortsatt gyldig og har ubegrenset varighet, med mindre 

godkjenningen tidligere er gitt avkall på, erstattet, midlertidig opphevet eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................  

Dato for denne revisjonen:  ............................................................................................................................................................  

Revisjonsnr.:  .................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 11 utgave 4 

  

(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA.  
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Side 2 av 2 

FORTEGNELSE OVER GODKJENNINGER FOR ORGANISASJONER FOR OPPLÆRING OG  

EKSAMEN I VEDLIKEHOLD 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX] 

Organisasjon: [SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

 KLASSE SERTIFIKATKATEGORI BEGRENSNING  

 GRUNN-

LEGGENDE(**) 

B1(**) TB1.1(**) FLY MED TURBINMOTOR(**)  

 TB1.2(**) FLY MED STEMPELMOTOR(**)  

 TB1.3(**) HELIKOPTRE MED TURBINMOTOR(**)  

 TB1.4(**) HELIKOPTRE MED STEMPELMOTOR(**)  

 B2(**) TB2(**) AVIONIKK(**)  

 B3(**) TB3(**) FLY UTEN TRYKKABIN MED STEMPELMOTOR OG 

MTOM PÅ HØYST 2 000 KG(**) 

 

 A(**) TA.1(**) FLY MED TURBINMOTOR(**)  

 TA.2(**) FLY MED STEMPELMOTOR(**)  

 TA.3(**) HELIKOPTRE MED TURBINMOTOR(**)  

 TA.4(**) HELIKOPTRE MED STEMPELMOTOR(**)  

 TYPE/OPPGAVE(**) C(**) T4(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

  B1(**) T1(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

  B2(**) T2(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

  A(**) T3(**) [ANGI LUFTFARTØYTYPE](***)  

Denne fortegnelsen over godkjenninger er begrenset til opplæringen og eksamenene angitt i avsnittet om arbeidsomfang i den 

godkjente vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok. 

Referanse til vedlikeholdsopplæringsorganisasjonens håndbok:  ...................................................................................................  

Dato for første utstedelse:  .............................................................................................................................................................  

Dato for siste godkjente revisjon:  .......................................  Revisjonsnr.:  ................................................................................  

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

For vedkommende myndighet: [MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 11 utgave 4 

  

(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som organisasjonen ikke er godkjent for. 

(***)  Fyll ut med relevant rettighet og begrensning.» 
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2) I tillegg III skal EASA-skjema 148 og 149 lyde: 

«Tillegg III 

Kursbevis nevnt i vedlegg IV (del 147) — EASA-skjema 148 og 149 

Side 1 av 1 

KURSBEVIS 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX].[YYYYY] 

Dette kursbeviset er utstedt til 

[NAVN] 

[FØDSELSDATO og FØDESTED] 

av 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX] 

en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er godkjent til å gi opplæring og avholde eksamener som er oppført i dens 

fortegnelse over godkjenninger i samsvar med vedlegg IV (del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

Dette beviset bekrefter at ovennevnte person enten har bestått godkjent grunnkurs(**) eller grunnleggende eksamen(**) som 

angitt under, i samsvar med gjeldende europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 1321/2014. 

[GRUNNKURS(**)] eller/og [GRUNNLEGGENDE EKSAMEN(**)] 

[FORTEGNELSE OVER MODULER I HENHOLD TIL DEL 66 / DATO FOR BESTÅTT EKSAMEN] 

Dato:  .............................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

På vegne av: [SELSKAPETS NAVN] 

EASA-skjema 148 utgave 2 

  

(*)  Eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Stryk det som ikke passer.  
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Side 1 av 1 

KURSBEVIS 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX].[YYYYY] 

Dette kursbeviset er utstedt til 

[NAVN] 

[FØDSELSDATO og FØDESTED] 

av 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].147.[XXXX] 

en vedlikeholdsopplæringsorganisasjon som er godkjent til å gi opplæring og avholde eksamener som er oppført i dens 

fortegnelse over godkjenninger i samsvar med vedlegg IV (del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014. 

Dette beviset bekrefter at ovennevnte person har bestått de teoretiske(**) og/eller praktiske delene(**) av det godkjente 

typeopplæringskurset angitt nedenfor og tilhørende eksamener i samsvar med gjeldende europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014. 

[LUFTFARTØYTYPEKURS(**)] 

[START- og SLUTTDATO] 

[ANGI DE TEORETISKE ELLER PRAKTISKE DELENE] 

og/eller 

[LUFTFARTØYTYPEEKSAMEN(**)] 

[SLUTTDATO] 

Dato:  .............................................................................................................................................................................................  

Underskrift:  ....................................................................................................................................................................................  

På vegne av: [SELSKAPETS NAVN] 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 73/2010 

av 26. januar 2010 

om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles 

europeiske luftrom(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte,  

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkings-

forordningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammefor-

ordningen)(2), særlig artikkel 8 nr. 1, og  

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å sørge for sikkerheten og tillate gjennomføring av 

nye driftsmodeller i Det europeiske nett for luft-

trafikkstyring (heretter kalt «EATMN») kreves det 

luftfartsdata og luftfartsinformasjon av egnet kvalitet. 

2) Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart 

(heretter kalt «ICAO») har fastsatt krav til kvaliteten på 

luftfartsdata og luftfartsinformasjon med hensyn til 

nøyaktighet, oppløsning og integritet som bør oppfylles 

og opprettholdes i EATMN ved behandlingen av data 

og informasjon. 

3) Disse ICAO-kravene anses som et tilstrekkelig grunnlag 

for gjeldende krav til datakvalitet, men visse kjente 

mangler bør avhjelpes, særlig med tanke på framtidige 

programmer. 

4) Vedlegg 15 til Konvensjonen om internasjonal sivil 

luftfart (heretter kalt Chicago-konvensjonen) bør være 

hovedgrunnlaget for kravene til datakvalitet. Henvis-

ninger til bestemmelsene i vedlegg 15 til Chicago-

konvensjonen bør ikke automatisk forstås som en 

henvisning til vedlegg 4 til Chicago-konvensjonen eller 

til andre vedlegg til Chicago-konvensjonen. 

5) En undersøkelse av den nåværende situasjonen har vist 

at kvalitetskravene knyttet til luftfartsdata og luftfarts-

informasjon ikke alltid er oppfylt i EATMN, særlig 

kravene til nøyaktighet og integritet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 23 av 27.1.2010, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 19 av 30.3.2017, s. 51. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

6) En betydelig mengde papirbasert, manuell aktivitet 

finner fremdeles sted innenfor kjeden for luftfartsdata, 

noe som fører til betydelige muligheter for feil og 

svekking av datakvaliteten. Det bør derfor treffes tiltak 

for å utbedre denne situasjonen. 

7) Eurocontrol fikk i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 i oppdrag å utarbeide krav 

for å supplere og styrke vedlegg 15 til Chicago-konven-

sjonen for å oppnå luftfartsinformasjon av tilstrekkelig 

kvalitet. Denne forordning bygger på rapporten i 

forbindelse med oppdraget, framlagt 16. oktober 2007. 

8) I samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 552/2004 

bør luftfartsinformasjon utgis løpende i elektronisk 

form, basert på et felles omforent og standardisert 

datasett. Disse kravene bør få anvendelse på alle luft-

fartsdata og all luftfartsinformasjon innenfor denne 

forordnings virkeområde. 

9) Denne forordning bør ikke omfatte militære operasjoner 

og militærøvelser som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004. 

10) Militære organisasjoner som leverer luftfarts-

informasjon til bruk i allmenn lufttrafikk, er en 

grunnleggende del av luftfartsdataprosessen, og medlems-

statene bør sikre at kvaliteten på slike data er 

tilstrekkelig med hensyn til deres påtenkte bruk. 

11) Rettidig framlegging og offentliggjøring av nye eller 

endrede luftfartsdata og ny eller endret luftfarts-

informasjon i samsvar med ICAOs og medlemsstatenes 

endringer og jevnlige ajourføring anses for å være av 

grunnleggende betydning for å oppnå påkrevd 

datakvalitet. 

12) Medlemsstatene bør utøve effektiv styring og kontroll 

med all virksomhet knyttet til frambringelse av 

luftfartsdata og luftfartsinformasjon for å sikre at 

dataene har tilstrekkelig kvalitet med hensyn til deres 

påtenkte bruk.  

2020/EØS/57/51 
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13) Komponentene og prosedyrene som blir benyttet av 

dataframbringere, må kunne samvirke med de systemer, 

komponenter og prosedyrer som benyttes av ytere av 

luftfartsinformasjonstjenester, for å muliggjøre sikker, 

sammenhengende og effektiv drift av EATMN. 

14) Med sikte på å opprettholde eller forbedre eksisterende 

nivåer for driftssikkerhet bør det kreves at medlems-

statene sikrer at de berørte parter gjennomfører en 

sikkerhetsvurdering, herunder fareidentifikasjon, risiko-

vurdering og risikoreduksjon. En harmonisert gjennom-

føring av disse rutinene for systemer som omfattes av 

denne forordning, krever at særlige sikkerhetskrav 

fastsettes for alle samvirkings- og ytelseskrav. 

15) Gjennomføringsreglene for samvirkingsevne bør i 

samsvar med artikkel 3 nr. 3 bokstav d) i forordning 

(EF) nr. 552/2004 beskrive de særlige framgangsmåter 

for samsvarsvurdering som skal anvendes til å vurdere 

komponenters samsvar eller bruksegnethet samt 

verifisere systemer. 

16) Denne forordning berører en lang rekke parter. Det bør 

derfor tas hensyn til partenes individuelle kunnskaper og 

deltaking i datakjeden, for å sikre at bestemmelsene 

anvendes gradvis for å oppnå nødvendig datakvalitet. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom —  

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes krav til kvaliteten på luft-

fartsdata og luftfartsinformasjon med hensyn til nøyaktighet, 

oppløsning og integritet. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på systemene til Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (EATMN), deres kompo-

nenter og tilknyttede prosedyrer for frambringelse, framstilling, 

lagring, håndtering, behandling, overføring og distribusjon av 

luftfartsdata og luftfartsinformasjon. 

Den får anvendelse på følgende luftfartsdata og luftfarts-

informasjon: 

a) Den integrerte luftfartsinformasjonspakken som er definert i 

artikkel 3 nr. 7 og gjort tilgjengelig av medlemsstatene, 

med unntak av luftfartsinformasjonsrundskriv,  

b) elektroniske data om hindringer, eller deler av disse, når 

slike blir gjort tilgjengelige av medlemsstatene,  

c) elektroniske terrengdata, eller deler av disse, når slike blir 

gjort tilgjengelige av medlemsstatene,  

d) kartleggingsdata for flyplasser, når slike blir gjort tilgjen-

gelige av medlemsstatene.  

2. Denne forordning får anvendelse på følgende parter:  

a) ytere av flysikringstjenester,  

b) operatører av de flyplasser og helikopterlandingsplasser der 

instrumentflygeregler (IFR) eller særlige prosedyrer for 

visuellflygeregler (VFR) er kunngjort i nasjonale luft-

fartspublikasjoner,  

c) offentlige eller private organer som i henhold til denne 

forordning leverer  

i) tjenester for frambringelse og levering av oppmålings-

data,  

ii) tjenester for prosedyreutforming,  

iii) elektroniske terrengdata, 

iv) elektroniske data om hindringer.  

3. Denne forordning gjelder fram til det tidspunkt yteren av 

luftfartsinformasjonstjenester gjør luftfartsdata og/eller luft-

fartsinformasjon tilgjengelig for neste planlagte bruker. 

Når det gjelder fysisk distribusjon, gjelder denne forordning 

fram til det tidspunkt luftfartsdata og/eller luftfartsinformasjon 

er blitt gjort tilgjengelig for organisasjonen som har ansvar for 

den fysiske distribusjonstjenesten. 

Når det gjelder automatisk distribusjon gjennom bruk av en 

direkte elektronisk forbindelse mellom yteren av luftfarts-

informasjonstjenester og organet som mottar luftfartsdata 

og/eller luftfartsinformasjon, gjelder denne forordning 

a) fram til det tidspunkt neste planlagte bruker får tilgang til 

og trekker ut luftfartsdata og/eller luftfartsinformasjon som 

yteren av luftfartsinformasjonstjenester innehar, eller  

b) fram til det tidspunkt yteren av luftfartsinformasjons-

tjenester gjør luftfartsdata og/eller luftfartsinformasjon 

tilgjengelig for neste planlagte brukers system.  
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Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 i forordning 

(EF) nr. 549/2004 anvendelse. Videre menes med:  

1. «luftfartsdata» luftfartsrelaterte fakta, begreper eller 

instruksjoner framstilt på en formalisert måte som er egnet 

for kommunikasjon, fortolkning eller behandling, 

2. «luftfartsinformasjon» informasjon som er resultat av 

samling, analyse og formatering av luftfartsdata,  

3. «datakvalitet» graden eller nivået av sikkerhet for at de 

leverte dataene oppfyller databrukerens krav med hensyn 

til nøyaktighet, oppløsning og integritet, 

4. «nøyaktighet» graden av samsvar mellom den beregnede 

eller målte verdien og den virkelige verdien,  

5. «oppløsning» det antall enheter eller sifre med hvilke en 

målt eller beregnet verdi blir uttrykt og benyttet, 

6. «integritet» graden av sikkerhet for at et dataelement og 

dets verdi ikke er tapt eller endret etter at dataene ble 

frambrakt eller tillatt endret,  

7. «integrert luftfartsinformasjonspakke» (heretter kalt IAIP) 

en pakke som består av følgende elementer:  

a) luftfartspublikasjoner (heretter kalt «AIP-er»), herunder 

endringer, 

b) tillegg til AIP-ene, 

c) NOTAM, som definert i nr. 17, samt informasjons-

meldinger før avgang, 

d) luftfartsinformasjonsrundskriv og 

e) kontrollister og lister over gyldige NOTAM-er, 

8. «data om hindringer» data om alle faste (enten midler-

tidige eller permanente) og mobile objekter, eller deler av 

slike, som er plassert i et område som er ment for 

manøvrering av luftfartøyer på bakken, eller som strekker 

seg ut over et bestemt område som er ment å beskytte 

luftfartøyer under flyging, 

9. «terrengdata» data om jordens overflate, herunder 

naturlige innslag som fjell, åser, bakker, daler, forekomster 

av vann, permanent is og snø, men ikke hindringer, 

10. «kartleggingsdata for flyplasser» informasjon som 

representerer standardiserte flyplasskjennetegn for et 

bestemt område, herunder geodata og metadata, 

11. «oppmålingsdata» geodata som er fastsatt ved måling eller 

oppmåling,  

12. «prosedyreutforming» kombinasjonen av luftfartsdata med 

særlige flygeinstruksjoner for å definere prosedyrer for 

instrumentlanding og/eller –avgang som sikrer hensikts-

messige standarder for flysikkerhet, 

13. «yter av luftfartsinformasjonstjenester» organisasjonen 

som har ansvar for å levere en luftfartsinformasjons-

tjeneste, sertifisert i samsvar med kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2096/2005(1), 

14. «neste planlagte bruker» enheten som mottar luftfarts-

informasjonen fra yteren av luftfartsinformasjonstjenester, 

15. «direkte elektronisk forbindelse» en digital forbindelse 

mellom datasystemer som gjør at data kan overføres 

mellom disse uten manuelt inngrep, 

16. «dataelement» et enkelt attributt i et fullstendig datasett, 

som tildeles en verdi som definerer elementets nåværende 

status, 

17. «NOTAM» en melding som blir distribuert ved hjelp av 

telekommunikasjon, og som inneholder informasjon om 

opprettelsen av, tilstanden til eller endring av luft-

fartsanlegg, -tjenester, -prosedyrer eller -farer som det er 

vesentlig at personell som deltar i avviklingen av 

flytrafikken, har kunnskap om i tide, 

18. «digital NOTAM» et datasett som inneholder informa-

sjonen i en NOTAM-melding i et strukturert format som i 

sin helhet kan tolkes av et automatisert datasystem uten 

noen form for menneskelig fortolkning, 

19. «dataframbringer» en enhet med ansvar for frambringelse 

av data,  

20. «dataframbringelse» skaping av et nytt dataelement med 

en tilknyttet verdi, endring av verdien til et eksisterende 

dataelement eller sletting av et eksisterende dataelement, 

21. «gyldighetstid» tiden mellom datoen og klokkeslettet da 

luftfartsinformasjon blir offentliggjort, og datoen og 

klokkeslettet da informasjonen ikke lenger er gyldig, 

22. «datavalidering» prosedyren med å sikre at data oppfyller 

kravene til angitt anvendelse eller planlagt bruk,  

  

(1) EUT L 335 av 21.12.2005, s. 13. 
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23. «dataverifisering» vurderingen av resultatet av en 

luftfartsdatabehandling for å sikre at denne er korrekt og i 

samsvar med hensyn til inndata og relevante 

datastandarder, -regler og -konvensjoner som benyttes i 

denne behandlingen, 

24. «kritiske data» data med et integritetsnivå som definert i 

kapittel 3 avsnitt 3.2 nr. 3.2.8 bokstav a) i vedlegg 15 til 

Konvensjonen om internasjonal luftfart (heretter kalt 

«Chicago-konvensjonen»), 

25. «vesentlige data» data med et integritetsnivå som definert i 

kapittel 3 avsnitt 3.2 nr. 3.2.8 bokstav b) i vedlegg 15 til 

Chicago-konvensjonen. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL SAMVIRKINGSEVNE OG YTELSE 

Artikkel 4 

Datasett 

Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal levere luftfartsdata og 

luftfartsinformasjon i samsvar med datasettspesifikasjonene 

beskrevet i vedlegg I. 

Artikkel 5 

Datautveksling 

1. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal sikre at luftfartsdata 

og luftfartsinformasjon nevnt i artikkel 2 nr. 1 annet ledd blir 

overført partene imellom ved direkte elektronisk forbindelse. 

2. Ytere av flysikringstjenester skal sikre at luftfartsdata og 

luftfartsinformasjon nevnt i artikkel 2 nr. 1 annet ledd blir 

overført partene imellom i samsvar med kravene til data-

utvekslingsformat fastsatt i vedlegg II. 

3. Medlemsstatene kan utelukke digital NOTAM fra 

datautvekslingsformatet nevnt i nr. 2. 

4. Ytere av luftfartsinformasjonstjenester skal sikre at alle 

luftfartsdata og all luftfartsinformasjon i AIP-er, AIP-endringer 

og AIP-tillegg fra en medlemsstat minst blir gjort tilgjengelig 

for neste planlagte bruker 

a) i samsvar med offentliggjøringskravene angitt i ICAO-

standardene nevnt i vedlegg III nr. 4 og 8, 

b) på en måte som gjør at dokumentenes innhold og format er 

direkte lesbare på en dataskjerm, og 

c) i samsvar med kravene til datautvekslingsformat fastsatt i 

vedlegg II. 

Artikkel 6 

Datakvalitet 

1. Medlemsstatene skal sikre at ytere av flysikringstjenester 

overholder kravene til datakvalitet fastsatt i vedlegg IV del A. 

2. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal, når de leverer 

luftfartsdata og/eller luftfartsinformasjon, overholde kravene til 

dokumentasjon fastsatt i vedlegg IV del B. 

3. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal, når de utveksler 

luftfartsdata og/eller luftfartsinformasjon, opprette formelle 

ordninger i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg IV del C. 

4. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal, når de opptrer som 

dataframbringere, overholde kravene til dataframbringelse 

fastsatt i vedlegg IV del D. 

5. Ytere av luftfartsinformasjonstjenester skal påse at 

luftfartsdata og luftfartsinformasjon som leveres av datafram-

bringere som ikke er omhandlet i artikkel 2 nr.2, blir gjort 

tilgjengelig for neste planlagte bruker med en kvalitet som er 

tilstrekkelig med hensyn til den planlagte bruken. 

6. Når de opptrer som enheten som har ansvar for den 

offisielle anmodningen om dataframbringelse, skal partene 

nevnt i artikkel 2 nr. 2 påse at 

a) dataene blir frambrakt, endret eller slettet i samsvar med 

deres instrukser, 

b) uten at det berører vedlegg IV del C, deres respektive 

instrukser for dataframbringelse minst inneholder  

i) en tydelig beskrivelse av dataene som skal fram-

bringes, endres eller slettes,  

ii) en bekreftelse som angir hvilken enhet dataene skal 

leveres til, 

iii) innen hvilken dato og hvilket klokkeslett dataene skal 

leveres, 

iv) hvilket rapportformat for dataframbringelse som skal 

benyttes av dataframbringeren. 

7. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal overholde kravene til 

databehandling fastsatt i vedlegg IV del E. 

8. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal påse at ordninger for 

feilrapportering, tilbakemelding og utbedring blir opprettet og 

drives i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg IV del F.  
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Artikkel 7 

Samsvar, aktualitet og personellets ytelse 

1. Når luftfartsdata eller luftfartsinformasjon blir gjengitt i 

AIP-en til flere medlemsstater, skal yterne av luftfartsinforma-

sjonstjenester med ansvar for AIP-ene fastsette ordninger for å 

sikre samsvar mellom de gjengitte opplysningene. 

2. Ytere av luftfartsinformasjonstjenester skal påse at 

luftfartsdata og luftfartsinformasjon publisert i AIP-ene i deres 

respektive medlemsstater blir utstyrt med merknader for å angi 

hvilke elementer som ikke oppfyller kravene til datakvalitet 

fastsatt i denne forordning. 

3. Ytere av luftfartsinformasjonstjenester skal påse at de 

mest aktuelle ajourføringssyklusene som gjelder AIP-endringer 

og AIP-tillegg, blir gjort offentlig tilgjengelige. 

4. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal sikre at personell med 

ansvar for oppgaver knyttet til yting av luftfartsdata eller 

luftfartsinformasjon blir gjort kjent med og anvender  

a) kravene til AIP-endringer, AIP-tillegg og NOTAM fastsatt i 

ICAO-standardene omhandlet i nr. 5, 6 og 7 i vedlegg III, 

b) de ajourføringssyklusene som gjelder for utgivelse av AIP-

endringer og -tillegg omhandlet i bokstav a) i dette ledd, for 

de områder der de yter luftfartsdata eller luftfarts-

informasjon. 

5. Uten at det berører forordning (EF) nr. 2096/2005, skal 

partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 sikre at deres personell med 

ansvar for oppgaver knyttet til levering av luftfartsdata eller 

luftfartsinformasjon har fått hensiktsmessig opplæring og er 

kvalifisert og godkjent for det arbeidet de skal utføre. 

Artikkel 8 

Krav til verktøyer og programvare 

Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal sikre at alle verktøyer og all 

programvare som er benyttet til å støtte frambringelse, 

framstilling, lagring, håndtering, behandling og overføring av 

luftfartsdata og/eller luftfartsinformasjon, er i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg V. 

Artikkel 9 

Datasikring 

1. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal sikre at luftfartsdata 

og luftfartsinformasjon blir sikret i samsvar med kravene 

fastsatt i vedlegg VI. 

2. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal påse at sporbarhet blir 

opprettholdt for alle dataelementer i hele deres gyldighetstid og 

i minst 5 år etter utløpet av dette tidsrommet, eller i inntil 5 år 

etter utløpet av gyldighetstiden for alle dataelementer som er 

beregnet eller avledet av disse, idet den lengste perioden velges. 

KAPITTEL III 

KRAV TIL KVALITETS- OG SIKKERHETSSTYRING 

Artikkel 10 

Styringskrav 

1. Uten at det berører forordning (EF) nr. 2096/2005, skal 

partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 innføre og opprettholde et 

kvalitetsstyringssystem som omfatter deres former for 

virksomhet i tilknytning til levering av luftfartsdata og luftfarts-

informasjon, i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg VII  

del A. 

2. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal sikre at det i 

kvalitetsstyringssystemet nevnt i nr. 1 i denne artikkel fastsettes 

framgangsmåter for å oppfylle målene for sikkerhetsstyring 

fastsatt i vedlegg VII del B og C. 

3. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal påse at de berørte 

parter før enhver endring i eksisterende systemer nevnt i 

artikkel 2 nr. 1 første ledd eller før innføring av nye systemer, 

gjennomfører en sikkerhetsvurdering, inkludert fareidentifi-

kasjon, risikovurdering og risikoreduksjon. 

4. Ved denne sikkerhetsvurderingen skal de krav som er 

omhandlet i artikkel 7 nr. 3, vedlegg I, vedlegg II og vedlegg IV 

del A nr. 1 og 2, anses som sikkerhetskrav og skal som 

minstemål tas i betraktning. 

KAPITTEL IV 

SAMSVARSVURDERING OG ØVRIGE KRAV 

Artikkel 11 

Komponenters samsvar eller bruksegnethet 

Før det utstedes en EF-erklæring om samsvar eller om 

bruksegnethet som omhandlet i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 552/2004, skal produsenter av komponenter til systemene 

nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd i denne forordning, eller 

deres representanter etablert i Unionen, vurdere disse kompo-

nentenes samsvar eller bruksegnethet i henhold til kravene 

fastsatt i vedlegg VIII.  



Nr. 57/1502 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Artikkel 12 

Verifisering av systemer 

1.  Ytere av flysikringstjenester som kan påvise eller har 

påvist at de oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg IX, skal 

verifisere systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd i 

samsvar med kravene fastsatt i vedlegg X del A. 

2.  Ytere av flysikringstjenester som ikke kan påvise at de 

oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg IX, skal overdra til et 

meldt organ den verifisering av systemer som er nevnt i artikkel 

2 nr. 1 første ledd. Verifiseringen skal utføres i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg X del B. 

Artikkel 13 

Tilleggskrav 

Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og c) skal 

a) sikre sikkerhetsklarering av sitt personell med ansvar for 

oppgaver knyttet til frambringelse, framstilling, lagring, 

håndtering, behandling, overføring og distribusjon av 

luftfartsdata eller luftfartsinformasjon, 

b) sikre at sitt personell med ansvar for oppgaver knyttet til 

levering av luftfartsdata eller luftfartsinformasjon er gjort 

behørig kjent med kravene fastsatt i denne forordning, 

c) utvikle og ajourføre driftshåndbøker med de nødvendige 

instrukser og opplysninger, slik at personellet med ansvar 

for oppgaver knyttet til levering av luftfartsdata eller 

luftfartsinformasjon kan anvende denne forordning, 

d) sikre at håndbøkene nevnt i bokstav c) er tilgjengelige og 

holdes à jour, og at ajourføringen og distribusjonen av dem 

er gjenstand for hensiktsmessig kvalitets- og dokumenta-

sjonshåndtering, 

e) sikre at deres arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i 

samsvar med denne forordning. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 14 

Overgangsbestemmelser 

1. Medlemsstater som før ikrafttredelsen av denne forordning 

har underrettet ICAO om et betydelig avvik i henhold til 

artikkel 38 i Chicago-konvensjonen, kan beholde sine nasjonale 

bestemmelser om de emner som er oppført i vedlegg XI til 

denne forordning, til senest 30. juni 2014. 

2. Luftfartsdata og luftfartsinformasjon som er offentliggjort før 

1. juli 2013, og som ikke er endret, skal bringes i samsvar med 

denne forordning innen 30. juni 2017. 

Artikkel 15 

Ikrafttredelse og anvendelse 

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2013. 

2. Som unntak fra nr. 1 annet ledd får artikkel 4, artikkel 5 

nr. 1, 2 og 3 og artikkel 5 nr. 4 bokstav c) anvendelse fra  

1. juli 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 26. januar 2010. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 ______  
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VEDLEGG I 

DATASETTSPESIFIKASJONER NEVNT I ARTIKKEL 4 

DEL A 

IAIP, kartdata for flyplasser og elektroniske data om hindringer 

1. De luftfartsdata og den luftfartsinformasjon som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 annet ledd bokstav a), b) og d), skal gis i 

henhold til en felles spesifikasjon for datasett som skal 

a) dokumenteres enten 

 ved hjelp av UML-språk (UML, «unified modelling language»), som angitt i dokumentet nevnt i vedlegg 

III nr. 13 i form av klassediagrammer og tilknyttede definisjoner for klasser, attributter, assosiasjoner og 

lister over verdier, eller 

 ved hjelp av en objekttypekatalog angitt i samsvar med ISO-standarden nevnt i vedlegg III nr. 25, 

b) definere som individuelle dataelementer hver luftfartsobjekttype for hvilken det kreves at informasjonen 

offentliggjøres i samsvar med ICAO-standardene nevnt i vedlegg III nr. 10 og Eurocae-dokumentet nevnt i 

vedlegg III nr. 24, 

c) gi definisjonen av hvert attributts tillatte verdier i form av en datatype, et verdiintervall eller en liste, 

d) inkludere definisjonen av en UTC-basert tidsmodell som kan uttrykke den fullstendige livssyklusen til en 

luftfartsobjekttype, 

 fra dato og klokkeslett for opprettelse til dato og klokkeslett for permanent fjerning, 

 inkludert de permanente endringene som utgjør nye grunnlag for objekttypen, 

e) inkludere definisjonen av de reglene som vil kunne legge begrensninger på de mulige verdiene for objekttype-

egenskapene eller variasjonen av disse verdiene over tid. Dette skal minst omfatte 

 begrensninger som gjelder nøyaktighet, oppløsning og integritet for posisjonsdata (vannrett og loddrett), 

 begrensninger som gjelder dataenes aktualitet, 

f) benytte regler for tildeling av navn på egenskaper, attributter og assosiasjoner som unngår bruk av forkortelser, 

g) basere beskrivelsen av geometriske elementer (punkt, kurve, overflate) på ISO-standarden nevnt i vedlegg III 

nr. 14, 

h) basere beskrivelsen av metadatainformasjon på ISO-standarden nevnt i vedlegg III nr. 15, 

i) inkludere metadataelementene oppført i vedlegg I del C. 

2. Når det gjelder ISO-standardene, skal det relevante sertifikatet utstedt av en behørig akkreditert organisasjon anses 

som tilstrekkelig bevis på oppfyllelse. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal godta at dokumentasjonen knyttet til 

sertifiseringen på anmodning framlegges for den nasjonale tilsynsmyndigheten. 

DEL B 

Elektroniske terrengdatasett 

De elektroniske terrengdataene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) annet ledd skal 

a) leveres i digital form i samsvar med ICAO-standardene nevnt i vedlegg III nr. 9 og 12, 

b) inkludere metadataelementene oppført i vedlegg I del C. 
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DEL C 

Metadata 

Metadataene for datasettspesifikasjonene definert i del A og B skal omfatte minst følgende: 

a) Frambringeren av de relevante dataene, 

b) endringer av dataene, 

c) de personer eller organisasjoner som sammen har arbeidet med dataene, samt når dette skjedde, 

d) detaljer om eventuell validering og verifisering av dataene som er utført, 

e) dato og klokkeslett da dataene begynte å gjelde, 

f) for geodata, 

 hvilken referansemodell for jorden som er benyttet, 

 hvilket koordinatsystem som er benyttet,  

g) for numeriske data, 

 den statistiske nøyaktigheten for måle- eller beregningsteknikken som er benyttet, 

 oppløsningen, 

 det pålitelighetsnivå som kreves i ICAO-standardene nevnt i vedlegg III nr. 1 og 12 og i andre relevante 

ICAO-standarder, 

h) opplysninger om eventuelle funksjoner som er benyttet, dersom dataene har vært gjenstand for konvertering/ 

transformasjon, 

i) opplysninger om eventuelle begrensninger i bruken av dataene. 

 ______   
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VEDLEGG II 

FORMATKRAV NEVNT I ARTIKKEL 5 VED UTVEKSLING AV LUFTFARTSDATA 

DEL A 

IAIP, kartdata for flyplasser og elektroniske data om hindringer 

1. De luftfartsdata og den luftfartsinformasjon som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 annet ledd bokstav a), b) og d), skal være 

formatert i samsvar med en felles spesifikasjon som skal  

 benytte XML-spesifikasjonen (XML, «extensible mark-up language») som definert i ISO-standarden nevnt i 

vedlegg III nr. 17 for datakoding, 

 uttrykkes i form av et XML-skjema; i tillegg kan en schematron som definert i ISO-standarden nevnt i vedlegg 

III nr. 19 benyttes for å uttrykke forretningsregler, 

 muliggjøre utveksling av data for både individuelle objekttyper og grupper av objekttyper, 

 muliggjøre utveksling av grunnleggende informasjon som et resultat av permanente endringer, 

 være strukturert i samsvar med de objekttyper, attributter og assosiasjoner til datasettdefinisjonen som er 

beskrevet i vedlegg I del A, og kartleggingsreglene skal dokumenteres, 

 strengt gjennomføre de verdilistene og verdiintervallene som er definert for hvert attributt i datasettet, 

 være i samsvar med GML-spesifikasjonen (GML, «geography mark-up language») som definert i referansen 

nevnt i vedlegg III nr. 18 for koding av geografisk informasjon. 

2. Når det gjelder ISO-standardene, skal det relevante sertifikatet utstedt av en behørig akkreditert organisasjon anses 

som tilstrekkelig bevis på oppfyllelse. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal godta at dokumentasjonen knyttet til 

sertifiseringen på anmodning framlegges for den nasjonale tilsynsmyndigheten. 

DEL B 

Elektroniske terrengdata 

1. De elektroniske terrengdataene nevnt i artikkel 2 nr. 1 annet ledd bokstav c) skal leveres i et felles format som er i 

samsvar med ISO-standardene nevnt i vedlegg III nr. 14-18. 

2. Når det gjelder ISO-standardene, skal det relevante sertifikatet utstedt av en behørig akkreditert organisasjon anses 

som tilstrekkelig bevis på oppfyllelse. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal godta at dokumentasjonen knyttet til 

sertifiseringen på anmodning framlegges for den nasjonale tilsynsmyndigheten. 

 ______  



Nr. 57/1506 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDLEGG III 

BESTEMMELSER NEVNT I ARTIKLER OG VEDLEGG 

1. Kapittel 3 avsnitt 3.2 («Quality system») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information 

Services» (12. utgave — juli 2004, herunder endring nr. 34). 

2. Kapittel 3 avsnitt 3.7.1 («Horizontal reference system”) i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (12. utgave — juli 2004, herunder endring nr. 34). 

3. Kapittel 3 avsnitt 3.7.2 («Vertical reference system») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (12. utgave — juli 2004, herunder endring nr. 34). 

4. Kapittel 4 («Aeronautical Information Publications (AIP)») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (12. utgave — juli 2004, herunder endring nr. 34). 

5. Kapittel 4 avsnitt 4.3 («Specifications for AIP Amendments») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (12. utgave — juli 2004, herunder endring nr. 34). 

6. Kapittel 4 avsnitt 4.4 («Specifications for AIP Supplements») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (12. utgave — juli 2004, herunder endring nr. 34). 

7. Kapittel 5 («NOTAM») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (12. utgave — 

juli 2004, herunder endring nr. 34). 

8. Kapittel 6 avsnitt 6.2 («Provision of information in paper copy form») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 

«Aeronautical Information Services» (12. utgave - juli 2004, herunder endring nr. 34). 

9. Kapittel 10 avsnitt 10.2 («Coverage and terrain and obstacle data numerical requirements») i Chicago-

konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (12. utgave — juli 2004, herunder endring 

nr. 34). 

10. Tillegg 1 («Contents of Aeronautical Information Publications (AIP)») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 

«Aeronautical Information Services» (12. utgave — juli 2004, herunder endring nr. 34). 

11. Tillegg 7 («Aeronautical data quality requirements») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (12. utgave — juli 2004, herunder endring nr. 34). 

12. Tillegg 8 («Terrain and obstacle data requirements») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (12. utgave — juli 2004, herunder endring nr. 34). 

13. «Object Management Group Unified Modelling Language (UML) Specification» versjon 2.1.1. 

14. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19107:2003 — «Geografisk informasjon — Modell for å 

beskrive geometri og topologi» (utgave 1 — 8.5.2003). 

15. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19115:2003 — «Geografisk informasjon — Metadata» 

(utgave 1 — 8.5.2003 2003 [rettelse Cor 1:2006 5.7.2006]). 

16. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19139:2007 — «Geografisk informasjon — Metadata — 

gjennomføring av XML-skjema» (utgave 1 — 17.4.2007). 
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17. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19118:2005 — «Geografisk informasjon — Koding» 

(utgave 1 — 17.3.2006, ISO/CD 19118 utgave 2 — 9.7.2007 [på komiténivå]). 

18. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19136:2007 — «Geografisk informasjon—Geografisk 

Markeringsspråk (GML)» (utgave 1 — 23.8.2007). 

19. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO/IEC 19757-3:2006 - «Information technology — Document 

Schema Definition Languages (DSDL)» — del 3: «Rule-based validation — Schematron» (utgave 1 — 

24.5.2006). 

20. ICAO-dokument 9674-AN/946 — «World Geodetic System — 1984 Manual» (annen utgave — 2002). 

21. Kapittel 7 avsnitt 7.3.2 («Algoritme for syklisk redundanskontroll (CRC) ») i ICAO-dokument 9674-AN/946 — 

«World Geodetic System — 1984 (WGS-84) Manual» (annen utgave — 2002). 

22. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO/IEC 17799:2005 — «Information technology — Security 

techniques — Code of practice for information security management» (utgave 2 — 10.6.2005). 

23. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 28000:2007: — «Specification for security management 

systems for the supply chain» (utgave 1 — 21.9.2007 under revisjon, skal erstattes av utgave 2 med forventet dato 

31.1.2008 [på utredningsnivå]). 

24. Eurocae ED-99A, «Brukerkrav til kartleggingsinformasjon for flyplasser» (oktober 2005). 

25. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19110:2005 — «Geografisk informasjon — Metodikk for 

objektkatalogisering» (utgave 1). 

 ______  



Nr. 57/1508 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDLEGG IV 

KRAV TIL DATAKVALITET NEVNT I ARTIKKEL 6 OG 7 

DEL A 

Krav til datakvalitet 

1. Kvalitetskrav for hvert dataelement som kommer inn under virkeområdet for luftfartsdata og luftfartsinformasjon 

nevnt i artikkel 2 nr. 1 annet ledd, skal følge definisjonene i ICAO-standardene nevnt i vedlegg III nr. 11 og andre 

relevante ICAO-standarder, men uten å berøre nr. 2 i dette vedlegg. 

2. Kvalitetskrav for et dataelement som kommer inn under virkeområdet for luftfartsdata og luftfartsinformasjon nevnt 

i artikkel 2 nr. 1 annet ledd, skal fastsettes ut fra en sikkerhetsvurdering av de planlagte bruksområdene for 

dataelementet, i tilfeller da 

a) et dataelement ikke er definert av ICAO-datakvalitetsstandardene nevnt i vedlegg III nr. 11 og andre relevante 

ICAO-standarder, eller 

b) kravene til kvalitet for et dataelement ikke er oppfylt av ICAOs datakvalitetsstandarder nevnt i vedlegg III 

nr. 11 og andre relevante ICAO-standarder. 

3. Kvalitetskravene for dataelementene nevnt i nr. 2 skal utarbeides i samsvar med en standardisert framgangsmåte 

som beskriver metodene for utledning og validering av disse kravene før offentliggjøring, idet det tas behørig 

hensyn til en mulig innvirkning på relevante ICAO-bestemmelser. 

4. Når et dataelement har flere tiltenkte bruksområder, skal bare de strengeste datakvalitetskravene som bygger på 

sikkerhetsvurderingen omhandlet i nr. 2, anvendes på dataelementet. 

5. Datakvalitetskrav skal fastsettes til å omfatte følgende punkter for hvert dataelement som kommer inn under 

virkeområdet for luftfartsdata og luftfartsinformasjon nevnt i artikkel 2 nr. 1 annet ledd: 

a) Dataenes nøyaktighet og oppløsning,  

b) dataenes integritetsnivå, 

c) muligheten til å bestemme dataenes opprinnelse, 

d) graden av sikkerhet for at data gjøres tilgjengelige for neste tiltenkte bruker før den datoen eller det klokke-

slettet de faktisk blir gyldige, og ikke slettes før den datoen eller det klokkeslettet de faktisk opphører å gjelde. 

6. Alle dataelementer som er nødvendige for å støtte hvert enkelt programdatasett og/eller en gyldig undergruppe av 

datasettet, skal fastsettes. 

DEL B 

Dokumentasjonskrav 

Det skal framlegges dokumentasjon for å påvise at 

a) krav til nøyaktighet og oppløsning er oppfylt ved dataframbringelsen og opprettholdt fram til dataene stilles til 

rådighet for neste tiltenkte bruker, inkludert når oppløsningen for et dataelement blir redusert eller endret, eller når 

dataene overføres til et annet koordinatsystem eller en annen måleenhet, 

b) hvert dataelements opprinnelse og endringshistorikk er registrert og tilgjengelig for revisjon, 

c) luftfartsdataene eller luftfartsinformasjonen er fullstendig, eller at eventuelle manglende elementer er angitt, 

d) alle prosesser for dataframbringelse, -framstilling, -lagring, -håndtering, -behandling, -overføring eller -distribusjon 

som er benyttet for hvert enkelt dataelement, er definert og hensiktsmessige for dataobjektets tildelte integri-

tetsnivå, 

e) prosesser for datavalidering og -verifisering er hensiktsmessige for dataelementets tildelte integritetsnivå, 

f) manuelle eller halvautomatiserte databehandlingsprosesser utføres av personale som er opplært og kvalifisert, med 

klart definerte roller og ansvarsområder som er registrert i organisasjonens kvalitetssystem, 

g) alle verktøyer og/eller all programvare som benyttes til å støtte eller gjennomføre prosessene, er validert som egnet 

for dette formål i samsvar med vedlegg V,  

h) det benyttes en effektiv framgangsmåte for feilrapportering, måling og korrigerende tiltak i samsvar med del F.  
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DEL C 

Formelle ordninger 

De formelle ordningene skal minst omfatte følgende: 

a) Omfanget av luftfartsdata eller luftfartsinformasjon som skal leveres, 

b) krav til nøyaktighet, oppløsning og integritet for hvert dataelement som er levert, 

c) de metodene som er nødvendige for å vise at de leverte dataene er i samsvar med de angitte kravene, 

d) arten av tiltak som skal treffes i tilfelle det oppdages en datafeil eller manglende samsvar i data som er levert, 

e) følgende minstekriterier for melding om endringer av data: 

 kriterier for bestemmelse av dataenes rettidige levering basert på endringens driftsmessige eller sikkerhets-

messige betydning, 

 eventuell forhåndsmelding av forventede endringer, 

 de midler som skal benyttes med sikte på melding, 

f) den part som har ansvar for dokumentering av dataendringer, 

g) hvilke midler som skal benyttes for å løse mulige uklarheter som skyldes at ulike formater blir benyttet til å 

utveksle luftfartsdata eller luftfartsinformasjon, 

h) eventuelle begrensninger i bruken av dataene, 

i) krav til dataleverandørers utarbeiding av kvalitetsrapporter med sikte på å lette databrukernes verifisering av 

datakvaliteten, 

j) krav til metadata, 

k) beredskapskrav som gjelder kontinuitet ved leveringen av data. 

DEL D 

Dataframbringelse 

1. Besiktelse av hjelpemidler for radionavigeringshjelpemidler og frambringelse av beregnede eller avledede data hvis 

koordinater er offentliggjort i AIP, skal utføres i samsvar med egnede standarder og minst i samsvar med de 

relevante ICAO-bestemmelsene nevnt i vedlegg III nr. 20. 

2. Alle besiktede data skal referere til WGS-84, som angitt i ICAO-bestemmelsene nevnt i vedlegg III nr. 2. 

3. En geoidemodell som oppfyller ICAO-bestemmelsene nevnt i vedlegg III nr. 3 og kvalitetskravene til luftfartsdata 

og luftfartsinformasjon fastsatt i vedlegg IV, skal benyttes, slik at alle vertikaldata (oppmålte, beregnede eller 

avledede) kan uttrykkes i forhold til middels havnivå i henhold til «Earth Gravitational Model 1996». En geoide er 

den ekvipotensiale overflaten i jordens gravitasjonsfelt som sammenfaller med et upåvirket middels havnivå som 

strekker seg ubrutt over kontinentene. 

4. Oppmålingsdata, beregnede data og avledede data skal bevares i hele levetiden til hvert enkelt dataelement. 

5. Oppmålingsdata som anses som kritiske eller vesentlige, skal gjennomgå en full førstegangs oppmåling og skal 

deretter minst kontrolleres for endringer én gang per år. Når det oppdages endringer, skal det skje en ny oppmåling 

av vedkommende data. 

6. Følgende teknikker for elektronisk registrering og lagring av oppmålingsdata skal benyttes: 

a) Referansepunktkoordinater skal innleses i oppmålingsutstyret ved hjelp av digital dataoverføring. 

b) Målingene i felten skal lagres digitalt. 

c) Rådata skal overføres og innleses digitalt i programvaren. 

7. Alle oppmålingsdata som anses som kritiske, skal gjennomgå et tilstrekkelig antall tilleggsmålinger for å kunne 

påvise oppmålingsfeil som ikke oppdages ved en enkelt måling. 

8. Luftfartsdata og luftfartsinformasjon skal valideres og verifiseres før de benyttes til utledning eller beregning av 

andre data. 
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DEL E 

Krav til databehandling 

1. Når prosesser eller deler av prosesser som er benyttet ved frambringelse, framstilling, lagring, håndtering, behand-

ling, overføring og distribusjon av luftfartsdata og luftfartsinformasjon, er gjenstand for automatisering, skal de  

a) automatiseres til et nivå som står i forhold til bakgrunnen for dataprosessen, 

b) automatiseres for å optimalisere fordeling og samhandling mellom menneske og maskin, for å oppnå høy grad 

av sikkerhet og kvalitetsmessige fordeler ved prosessen, 

c) utformes slik at innlesing av datafeil unngås, 

d) utformes slik at feil oppdages i mottatte data/inndata. 

2. Når luftfartsdata og luftfartsinformasjon innleses manuelt, skal de være gjenstand for uavhengig verifisering for å 

påvise feil som måtte være oppstått. 

DEL F 

Krav til feilrapportering og korrigering 

Ordningene for feilrapportering, måling og korrigerende tiltak skal sikre at 

a) problemer som ble påvist under frambringelse, framstilling, lagring, håndtering og behandling av luftfartsdata og 

luftfartsinformasjon, eller problemer som er påvist av brukere etter publisering, blir registrert og rapportert til 

yteren av luftfartsinformasjonstjenester, 

b) alle problemer med hensyn til luftfartsdata og luftfartsinformasjon som blir rapportert, blir analysert av yteren av 

luftfartsinformasjonstjenester, og nødvendige korrigerende tiltak blir iverksatt, 

c) alle feil, manglende samsvar og avvik som oppdages i kritiske og grunnleggende luftfartsdata og luftfarts-

informasjon straks blir utbedret, 

d) databrukere som dette berører, blir varslet om feil av yteren av luftfartsinformasjonstjenester på den mest effektive 

måte, idet det tas hensyn til luftfartsdataenes og luftfartsinformasjonens integritetsnivå, og ved bruk av 

meldingskriteriene som er avtalt i de formelle ordningene, i samsvar med vedlegg IV del C bokstav d), 

e) tilbakemelding om feil fra databrukere og andre ytere av luftfartsdata og luftfartsinformasjon lettes og tilskyndes, 

f) andelen feil for luftfartsdata og luftfartsinformasjon blir registrert i alle tilfeller der luftfartsdata og luftfarts-

informasjon blir overført mellom partene nevnt i artikkel 2 nr. 2, 

g) andelen feil som påvises før overføring og rapporteres etter overføring, kan angis separat. 

 ______   
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VEDLEGG V 

KRAV TIL VERKTØYER OG PROGRAMVARE SOM NEVNT I ARTIKKEL 8 

1. Verktøyer som benyttes til støtte for eller automatisering av prosesser knyttet til luftfartsdata og luftfarts-

informasjon, skal oppfylle kravene i nr. 2 og 3, når verktøyet 

 potensielt kan gi opphav til feil i kritiske eller vesentlige dataelementer, 

 er det eneste middelet til å oppdage feil i kritiske eller vesentlige dataelementer, 

 er det eneste middelet til å oppdage avvik mellom ulike versjoner av manuelt innleste data. 

2. For verktøyene nevnt i nr. 1 skal kravene til ytelses-, funksjonalitets- og integritetsnivå fastsettes for å sikre at 

verktøyet fungerer i databehandlingsprosessen uten negativ innvirkning på kvaliteten til luftfartsdata eller 

luftfartsinformasjon. 

3. Verktøyene nevnt i nr. 1 skal valideres og verifiseres på grunnlag av kravene nevnt i nr. 2. 

4. Verktøyene nevnt i nr. 1, som helt eller delvis er gjennomført i programvare, skal oppfylle følgende tilleggskrav: 

 I programvarekravene skal det være tydelig angitt hva som kreves av programvaren for å oppfylle kravene til 

verktøyet. 

 Alle programvarekrav skal kunne spores til verktøykravene nevnt i nr. 2. 

 Valideringen og verifiseringen av programvaren, som definert i henholdsvis nr. 5 og 6, skal anvendes på en 

kjent kjørbar versjon av programvaren i det planlagte driftsmiljøet. 

5. Med validering av programvare menes prosessen med å sikre at programvaren oppfyller kravene til angitt 

anvendelse eller tiltenkt bruk av luftfartsdataene eller luftfartsinformasjonen. 

6. Med verifisering av programvare menes vurderingen av resultatet av utviklingen av programvare for luftfartsdata 

og/eller luftfartsinformasjon for å sikre at den er korrekt og konsekvent med hensyn til inndata og gjeldende 

programvarestandarder, -regler og -konvensjoner som ble benyttet i denne prosessen. 

 ______   
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VEDLEGG VI 

KRAV TIL DATASIKRING NEVNT I ARTIKKEL 9 

1. Alle data som overføres i et elektronisk format, skal beskyttes mot tap eller endring ved anvendelse av CRC32Q-

algoritmen som nevnt i vedlegg III nr. 21. CRC-verdien (CRC, «syklisk redundanskontroll») skal anvendes før den 

endelige verifiseringen av dataene før lagring eller overføring. 

2. Når den fysiske størrelsen på dataene overstiger det volum som kan beskyttes på det påkrevde integritetsnivået av 

en enkelt CRC-verdi, skal det benyttes flere CRC-verdier. 

3. Luftfartsdata og luftfartsinformasjon skal tildeles et hensiktsmessig sikringsnivå under lagring og ved utveksling 

mellom partene nevnt i artikkel 2 nr. 2, for å sikre at dataene ikke på noe stadium kan endres utilsiktet eller utsettes 

for ikke-autorisert tilgang og/eller endring. 

4. Lagring og overføring av luftfartsdata og luftfartsinformasjon skal sikres ved en egnet autentiseringsprosedyre, slik 

at mottakere kan bekrefte at dataene eller informasjonen er overført av en godkjent kilde. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

KRAV TIL KVALITETS- OG SIKKERHETSSTYRING NEVNT I ARTIKKEL 10 

DEL A 

Kvalitetsstyringssystem 

1. Et kvalitetsstyringssystem som støtter frambringelse, framstilling, lagring, håndtering, behandling, overføring og 

distribusjon av luftfartsdata og luftfartsinformasjon, skal 

 fastsette kvalitetsmålene på en slik måte at de ulike brukernes behov oppfylles i så stor grad som mulig, 

 innføre et kvalitetssikringsprogram som inneholder framgangsmåter for å kontrollere at alle former for 

virksomhet drives i samsvar med gjeldende krav, standarder og framgangsmåter, herunder de relevante 

kravene i denne forordning, 

 dokumentere at kvalitetsstyringssystemet virker, ved hjelp av håndbøker og kontrolldokumenter, 

 utpeke representanter for ledelsen som skal kontrollere at framgangsmåter for å sikre trygg og effektiv 

driftspraksis overholdes, og at disse er tilstrekkelige, 

 foreta vurderinger av kvalitetsstyringssystemet som er innført, og eventuelt iverksette korrigerende tiltak. 

2. Et EN ISO 9001-sertifikat, utstedt av en behørig akkreditert organisasjon, skal anses som tilstrekkelig 

dokumentasjon på oppfyllelse av kravene i nr. 1. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal godta at dokumentasjonen 

knyttet til sertifiseringen på anmodning framlegges for den nasjonale tilsynsmyndigheten. 

DEL B 

Mål for styring av flysikkerheten 

1. Målene for styring av flysikkerheten skal være å 

 redusere risikoen for en flyulykke som skyldes datafeil, så langt det er praktisk mulig, 

 fremme sikkerhetsbevissthet i hele organisasjonen ved å dele erfaringer fra sikkerhetsaktiviteter og ved å 

involvere alt personale i å foreslå løsninger på erkjente sikkerhetsproblemer og forbedringer som vil øke 

prosessenes effektivitet og virkningsgrad, 

 sikre at det blir opprettet en funksjon i organisasjonen som har ansvar for utvikling og vedlikehold av målene 

for sikkerhetsstyringen, 

 sikre at det føres registre, og at overvåking utføres for å sørge for aktivitetenes sikkerhet, 

 sikre at det anbefales forbedringer der dette er nødvendig, for å sørge for aktivitetenes sikkerhet. 

2. Oppnåelse av målene for sikkerhetsstyringen skal gis høyeste prioritet over kommersielle, driftsmessige, 

miljømessige eller sosiale behov. 

DEL C 

Mål for styring av luftfartssikkerheten 

1.  Målene for styring av luftfartssikkerheten skal være å 

 ivareta sikkerheten for luftfartsdata og luftfartsinformasjon som er mottatt, framstilt eller på annen måte 

benyttet, slik at de er beskyttet mot ulovlige inngrep, og slik at tilgang begrenses til godkjente personer, 

 sørge for at sikkerhetsstyringstiltakene til en organisasjon oppfyller relevante nasjonale eller internasjonale 

krav når det gjelder kritisk infrastruktur og driftskontinuitet samt internasjonale standarder for 

sikkerhetsstyring, herunder ISO-standardene nevnt i vedlegg III nr. 22 og 23. 

2. Når det gjelder ISO-standardene, skal det relevante sertifikatet utstedt av en behørig akkreditert organisasjon anses 

som tilstrekkelig bevis på oppfyllelse. Partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 skal godta at dokumentasjonen knyttet til 

sertifiseringen på anmodning framlegges for den nasjonale tilsynsmyndigheten. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

Krav til vurderingen av komponenters samsvar eller bruksegnethet som nevnt i artikkel 11 

1. Verifiseringen skal dokumentere at komponenter er i samsvar med kravene til samvirkingsevne, ytelse, kvalitet og 

sikkerhet i denne forordning, eller deres bruksegnethet ved drift i prøvingsmiljøet. 

2. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, har ansvar for samsvarsvurderingen, og skal særlig 

 fastsette et egnet prøvingsmiljø, 

 verifisere at prøvingsplanen inneholder en beskrivelse av komponentene i prøvingsmiljøet, 

 verifisere at prøvingsplanen omfatter alle gjeldende krav, 

 sikre konsekvens og kvalitet i den tekniske dokumentasjonen og prøvingsplanen, 

 planlegge gjennomføringen av prøvingen, personalressursene samt installering og konfigurering av prøvings-

plattformen, 

 gjennomføre inspeksjoner og prøvinger som angitt i prøvingsplanen, 

 skrive rapporten der resultatene av inspeksjonene og prøvingene presenteres. 

3. Produsenten eller dennes representant som er etablert i Unionen, skal påse at komponentene som er integrert i 

prøvingsmiljøet og som benyttes ved frambringelse, framstilling, lagring, håndtering, behandling, overføring og 

distribusjon av luftfartsdata og luftfartsinformasjon, oppfyller kravene til samvirking, ytelse, kvalitet og sikkerhet i 

denne forordning. 

4. Når kontrollen viser at kravene til samsvar eller bruksegnethet er oppfylt, skal produsenten eller dennes 

representant som er etablert i Unionen, på eget ansvar utarbeide EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet, 

der det særlig angis hvilke relevante krav i denne forordning som er oppfylt, samt tilhørende vilkår for bruk, i 

samsvar med vedlegg III nr. 3 til forordning (EF) nr. 552/2004. 

 ______   
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VEDLEGG IX 

VILKÅRENE NEVNT I ARTIKKEL 12 

1. Yteren av flysikringstjenester skal innføre rapporteringsmetoder i organisasjonen som sikrer og påviser at 

verifiseringsarbeidet utføres upartisk og uavhengig. 

2. Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som har ansvar for verifiseringen, utfører den med størst 

mulig faglig integritet, har best mulige tekniske kvalifikasjoner og er helt fri for press og påvirkning, særlig 

økonomisk, som kan påvirke deres vurdering eller kontrollresultatene, særlig fra personer eller grupper av personer 

som påvirkes av kontrollresultatene. 

3. Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som har ansvar for verifiseringen, har tilgang til utstyr som 

gjør det mulig for dem å utføre de nødvendige kontroller korrekt. 

4. Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som har ansvar for verifiseringen, har solid teknisk og faglig 

utdanning, tilfredsstillende kjennskap til kravene i forbindelse med den verifiseringen de skal utføre, tilstrekkelig 

erfaring med denne type arbeid og evne til å utarbeide de erklæringer, registreringer og rapporter som dokumenterer 

at verifiseringen er utført. 

5. Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personale som har ansvar for verifiseringen, er i stand til å utføre sine 

kontroller upartisk. Deres godtgjøring skal ikke avhenge av antallet utførte kontroller eller resultatene av slike 

kontroller. 

 ______  
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VEDLEGG X 

DEL A 

Krav til verifisering av systemer som nevnt i artikkel 12 nr. 1 

1. Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd skal påvise systemenes samsvar med kravene i denne 

forordning til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i et vurderingsmiljø som gjenspeiler systemenes driftsmiljø. 

2. Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd skal utføres i samsvar med relevant og anerkjent 

praksis. 

3. Prøvingsverktøyene for verifisering av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd skal ha relevant funksjonalitet. 

4. Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd skal frambringe de opplysningene i de tekniske 

dataene som kreves i henhold til nr. 3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 552/2004, herunder følgende 

opplysninger: 

 beskrivelse av gjennomføringen, 

 rapport om de inspeksjoner og prøvinger som er gjennomført før systemet tas i bruk. 

5. Yteren av flysikringstjenester skal administrere verifiseringen og skal særlig 

 fastsette et egnet simulert operasjonelt miljø og teknisk miljø som gjenspeiler det virkelige operasjonelle 

miljøet, 

 verifisere at prøvingsplanen beskriver den integrasjon av systemer som er angitt i artikkel 2 nr. 1 første ledd, i 

et driftsmessig og teknisk vurderingsmiljø, 

 verifisere at prøvingsplanen fullt ut dekker relevante krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i denne 

forordning, 

 sikre konsekvens og kvalitet i den tekniske dokumentasjonen og prøvingsplanen, 

 planlegge prøvingens gjennomføring, personalressurser samt installering og konfigurering av 

prøvingsplattformen, 

 utføre inspeksjoner og prøvinger som angitt i prøvingsplanen, 

 skrive rapporten der resultatene av inspeksjonene og prøvingene presenteres. 

6. Yteren av flysikringstjenester skal sikre at de systemene angitt i artikkel 2 nr. 1 første ledd som hører under 

vedkommendes ansvarsområde, oppfyller denne forordnings krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet. 

7. Når kontrollen viser at kravene til samsvar er oppfylt, skal ytere av flysikringstjenester utarbeide EF-

verifiseringserklæringen for systemet og inngi den til den nasjonale tilsynsmyndighet sammen med de tekniske 

dataene som kreves i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 552/2004. 

DEL B 

Krav til verifisering av systemer som nevnt i artikkel 12 nr. 2 

1. Verifiseringen av systemer som nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd skal vise systemenes samsvar med kravene til 

samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i denne forordning, i et vurderingsmiljø som gjenspeiler systemenes 

driftsmiljø. 
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2. Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd skal utføres i samsvar med relevant og anerkjent 

prøvingspraksis. 

3. Prøvingsverktøyene for verifisering av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd skal ha relevant funksjonalitet. 

4. Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd skal frambringe de opplysningene i de tekniske 

dataene som kreves i henhold til nr. 3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 552/2004, herunder følgende 

opplysninger: 

 beskrivelse av gjennomføringen, 

 rapport om de inspeksjoner og prøvinger som er gjennomført før systemet tas i bruk. 

5. Yteren av flysikringstjenester skal fastsette et egnet miljø for driftsmessig og teknisk vurdering som gjenspeiler 

driftsmiljøet, og skal få verifisering utført av et meldt organ. 

6. Det meldte organ skal administrere verifiseringen, og skal særlig  

 verifisere at prøvingsplanen beskriver den integrasjon av systemer som er angitt artikkel 2 nr. 1 første ledd, i et 

driftsmessig og teknisk vurderingsmiljø, 

 verifisere at prøvingsplanen fullt ut dekker relevante krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i denne 

forordning, 

 sikre konsekvens og kvalitet i den tekniske dokumentasjonen og prøvingsplanen, 

 planlegge prøvingens gjennomføring, personalressurser samt installering og konfigurering av 

prøvingsplattformen, 

 utføre inspeksjoner og prøvinger som angitt i prøvingsplanen, 

 skrive rapporten der resultatene av inspeksjonene og prøvingene presenteres. 

7. Det meldte organ skal sikre at systemene angitt i artikkel 2 nr. 1 første ledd som drives i et driftsvurderingsmiljø, 

oppfyller denne forordnings krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet. 

8. Når kontrollen viser at kravene er oppfylt, skal det meldte organ utarbeide et samsvarssertifikat for oppgavene det 

har utført. 

9. Deretter skal yteren av flysikringstjenester utarbeide en EF-verifiseringserklæring for systemet og framlegge den 

for den nasjonale tilsynsmyndigheten sammen med de tekniske dataene, slik det kreves i artikkel 6 i forordning 

(EF) nr. 552/2004. 

 ______   
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VEDLEGG XI 

AVVIK SOM ICAO ER UNDERRETTET OM, SOM NEVNT I ARTIKKEL 14 

Kapittel 3 avsnitt 3.2.10 («Cyclic redundancy check») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information 

Services». 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1029/2014 

av 26. september 2014 

om endring av forordning (EU) nr. 73/2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og 

luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 3 nr. 13, artikkel 7 nr. 5 og artikkel 10 nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010(2) vises det til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005(3), som er opphevet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1035/2011(4). Henvisningene til forordning (EF) nr. 2096/2005 i forordning nr. (EU) 73/2010 bør derfor ajourføres 

for å vise til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011. 

2) I vedlegg III til forordning (EU) nr. 73/2010 vises det til standarder fastsatt av Den internasjonale 

standardiseringsorganisasjon (ISO). Siden forordning (EU) nr. 73/2010 ble vedtatt, har ISO revidert og og gitt noen av 

disse standardene nye nummere. Henvisningene til de relevante ISO-standardene i forordning (EU) nr. 73/2010 bør 

derfor ajourføres for å sikre sammenheng med den nyeste nummereringen og utgaven av disse standardene. 

3) I vedlegg I, III og XI til forordning (EU) nr. 73/2010 vises det til ulike definisjoner og bestemmelser fastsatt i vedlegg 

15 til Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart (Chicago-konvensjonen), nærmere bestemt til den 12. utgaven av juli 

2004, herunder endring nr. 34. Siden forordning (EU) nr. 73/2010 ble vedtatt, har Den internasjonale organisasjon for 

sivil luftfart (ICAO) endret en rekke definisjoner og bestemmelser og en del av strukturen i Chicago-konvensjonens 

vedlegg 15, senest i den 14. utgaven av juli 2013, herunder endring nr. 37. Henvisningene til Chicago-konvensjonens 

vedlegg 15 i forordning (EU) nr. 73/2010 bør derfor ajourføres for å overholde medlemsstatenes internasjonale rettslige 

forpliktelser og sikre sammenheng med ICAOs internasjonale rammeregler. 

4) Forordning (EU) nr. 73/2010 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom nedsatt ved artikkel 5 

i forordning (EF) nr. 549/2004(5), 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 73/2010 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 7 skal lyde: 

«7. «integrert luftfartsinformasjonspakke» (heretter kalt IAIP) en pakke i papir- eller elektronisk format som består av 

følgende elementer: 

a) luftfartspublikasjoner (heretter kalt «AIP»), herunder endringer, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.9.2014, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 51. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010 av 26. januar 2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon 

for Det felles europeiske luftrom (EUT L 23 av 17.1.2009, s. 6). 

(3) Kommisjonforordning (EF) nr. 2096/2005 av 20. desember 2005 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester (EUT L 335 

av 21.12.2005, s. 13). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 av 17. oktober 2011 om fastsettelse av felles krav til yting av 

flysikringstjenester og om endring av forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010 (EUT L 271 av 18.10.2011, s. 23). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (rammeforordningen) (EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1). 
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b) tillegg til AIP-en, 

c) NOTAM som definert i nr. 17 samt informasjonsmeldinger før avgang, 

d) luftfartsinformasjonsrundskriv og 

e) kontrollister og lister over gyldige NOTAM-er.» 

b) Nr. 8 skal lyde: 

«8. «data om hindringer» data om alle faste (enten midlertidige eller permanente) og mobile objekter, eller deler av 

slike, som er plassert i et område som er ment for manøvrering av luftfartøyer på bakken eller som strekker seg ut 

over et bestemt område som er ment å beskytte luftfartøyer under flyging, eller som befinner seg utenfor disse 

definerte områdene og som anses å utgjøre en fare for lufttrafikken,» 

c) Nr. 10 skal lyde: 

«10. «kartleggingsdata for flyplasser” data som samles inn med henblikk på å utarbeide kartleggingsdata for 

flyplasser,» 

d) Nr. 13 skal lyde: 

«13. «yter av luftfartsinformasjonstjenester» organisasjonen som har ansvar for å levere en luftfartsinformasjons-

tjeneste, sertifisert i samsvar med kravene i kommisjonsforordning (EF) nr. 1035/2011,» 

e) Nr. 24 skal lyde: 

«24. «kritiske data» data som er klassifisert under bokstav c) i integritetsklassifikasjonen definert i kapittel 1 avsnitt 

1.1 i vedlegg 15 til Konvensjonen om internasjonal luftfart (heretter kalt Chicago-konvensjonen),» 

f) Nr. 25 skal lyde: 

«25. «vesentlige data» data som er klassifisert under bokstav b) i integritetsklassifikasjonen definert i kapittel 1 avsnitt 

1.1 i Chicago-konvensjonens vedlegg 15.» 

2) I artikkel 7 skal nr. 5 lyde: 

«5. Uten at det berører forordning (EU) nr. 1035/2011, skal partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 sikre at deres personell med 

ansvar for oppgaver knyttet til levering av luftfartsdata eller luftfartsinformasjon, har fått hensiktsmessig opplæring, er 

kvalifiserte og godkjent for det arbeidet de skal utføre.» 

3) I artikkel 10 skal nr. 1 lyde: 

«1. Uten at det berører gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011, skal partene nevnt i artikkel 2 nr. 2 innføre og 

opprettholde et kvalitetsstyringssystem som omfatter deres former for virksomhet i tilknytning til levering av luftfartsdata 

og luftfartsinformasjon, i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg VII del A.» 

4) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

5) Vedlegg III erstattes med teksten i vedlegg II til denne forordning. 

6) Vedlegg XI erstattes med teksten i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 26. september 2014. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg I del B skal bokstav a) lyde: 

«a) leveres i digital form i samsvar med ICAO-standardene nevnt i nr. 9, 9a og 12 i vedlegg III,» 

 _____  
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG III 

BESTEMMELSER NEVNT I ARTIKLER OG VEDLEGG 

1. Kapittel 3 avsnitt 3.7 («Quality management system») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information 

Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

2. Kapittel 3 avsnitt 1.2.1 («Horizontal reference system») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information 

Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

3. Kapittel 3 avsnitt 1.2.2 («Vertical reference system») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information 

Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

4. Kapittel 4 («Aeronautical Information Publications (AIP)») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

5. Kapittel 4 avsnitt 4.3 («Specifications for AIP Amendments») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

6. Kapittel 4 avsnitt 4.4 («Specifications for AIP Supplements») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

7. Kapittel 5 («NOTAM») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, 

herunder endring nr. 37). 

8. Kapittel 6 avsnitt 6.2 («Provision of information in paper copy form») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

9. Kapittel 10 avsnitt 10.1 («Coverage and requirements for data provision») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 

«Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

9a Kapittel 10 avsnitt 10.2 («Terrain data set – content, numerical specification and structure») i Chicago-konvensjonens 

vedlegg 15 «Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

10. Tillegg 1 («Contents of Aeronautical Information Publication (AIP)») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical 

Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

11. Tillegg 7 («Aeronautical data publication resolution and integrity classification») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 

«Aeronautical Information Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

12. Tillegg 8 («Terrain and obstacle data requirements») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information 

Services» (14. utgave – juli 2013, herunder endring nr. 37). 

13. «Object Management Group Unified Modelling Language (UML) Specification», utgave 2.1.1. 

14. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19107:2003 — «Geografisk informasjon — Modell for å beskrive 

geometri og topologi» (utgave 1 — 8.5.2003). 

15. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19115:2003 — «Geografisk informasjon — Metadata» (utgave 1 — 

8.5.2003 2003 [rettelse Cor 1:2006 5.7.2006]). 

16. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19139:2007 — «Geografisk informasjon — Metadata — 

gjennomføring av XML-skjema» (utgave 1 — 17.4.2007). 

17. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19118:2011 — «Geografisk informasjon — Koding» (utgave 2 — 

10.10.2011). 
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18. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19136:2007 — «Geografisk informasjon – Geografisk 

Markeringsspråk (GML)» (utgave 1 — 23.8.2007). 

19. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO/IEC 19757-3:2006 – «Information technology – Document Schema 

Definition Languages (DSDL)» – del 3: «Rule-based validation — Schematron» (utgave 1 — 24.5.2006). 

20. ICAO-dokument 9674-AN/946 — «World Geodetic System — 1984 Manual» (annen utgave — 2002). 

21. Kapittel 7 avsnitt 7.3.2 («Algoritme for syklisk redundanskontroll (CRC) ») i ICAO-dokument 9674-AN/946 — «World 

Geodetic System — 1984 (WGS-84) Manual» (annen utgave — 2002). 

22. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO/IEC 27002:2005 — «Information technology — Security techniques 

— Code of practice for information security management» (utgave 1 — 15.6.2005). 

23. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 28000:2007: — «Specification for security management systems for 

the supply chain» (utgave 1 — 21.9.2007 under revisjon, skal erstattes av utgave 2 med forventet dato 31.1.2008 [på 

utredningsnivå]). 

24. Eurocae ED-99A, «Brukerkrav til kartleggingsinformasjon for flyplasser» (oktober 2005). 

25. Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO 19110:2005 — «Geografisk informasjon — Metodikk for 

objektkatalogisering» (utgave 1).» 

 _____  

VEDLEGG III 

«VEDLEGG XI 

AVVIK SOM ICAO ER UNDERRETTET OM, SOM NEVNT I ARTIKKEL 14 

Kapittel 3 avsnitt 3.5.2 («Cyclic redundancy check») i Chicago-konvensjonens vedlegg 15 «Aeronautical Information 

Services». (14. utgave — juli 2013, herunder endring nr. 37).» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/75/EU 

av 24. november 2010 

om industriutslipp (integrert forebygging og begrensning av forurensning) 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

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) Det skal foretas en rekke vesentlige endringer i 

rådsdirektiv 78/176/EØF av 20. februar 1978 om avfall 

fra titandioksidindustrien(4), rådsdirektiv 82/883/EØF av 

3. desember 1982 om nærmere regler for overvåkning 

og kontroll av miljøer som berøres av utslipp fra 

titandioksidindustrien(5), rådsdirektiv 92/112/EØF av 

15. desember 1992 om nærmere regler for 

harmonisering av programmene for reduksjon med sikte 

på opphør av forurensning forårsaket av avfall fra 

titandioksidindustrien(6), rådsdirektiv 1999/13/EF av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 17.12.2010, 

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT C 182 av 4.8.2009, s. 46. 

(2) EUT C 325 av 19.12.2008, s. 60. 

(3) Europaparlamentets holdning av 10. mars 2009 (EUT C 87 E av 

1.4.2010, s. 191) og Rådets holdning ved første behandling av 

15. februar 2010 (EUT C 107 E av 27.4.2010, s. 1). 

Europaparlamentets holdning av 7. juli 2010 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 8. november 2010. 

(4) EFT L 54 av 25.2.1978, s. 19. 

(5) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 1. 

(6) EFT L 409 av 31.12.1992, s. 11. 

11. mars 1999 om begrensning av utslippene av flyktige 

organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske 

løsemidler i visse virksomheter og anlegg(7), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 

4. desember 2000 om forbrenning av avfall(8), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 

23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse 

luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg(9) 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF av 

15. januar 2008 om integrert forebygging og 

begrensning av forurensning(10). Av klarhetshensyn bør 

nevnte direktiver omarbeides. 

2) For å forebygge, redusere og så langt det er mulig 

eliminere forurensning fra industrivirksomhet i 

samsvar med prinsippet om at forurenseren betaler, og 

prinsippet om forebygging av forurensning, er det 

nødvendig å fastsette en allmenn ramme for kontroll 

av de viktigste industrivirksomhetene, fortrinnsvis ved 

kilden, som sikrer at naturressursene forvaltes 

fornuftig, og at det ved behov tas hensyn til den 

økonomiske situasjonen og lokale særtrekk ved stedet 

der industrivirksomheten finner sted. 

3) Ulike og atskilte strategier for begrensning av utslipp 

til luft, vann og jord vil kunne øke overføringen av 

forurensning mellom ulike miljøområder istedenfor å 

verne miljøet som helhet. Det er derfor hensiktsmessig 

å fastsette en integrert strategi for forebygging og 

begrensning av utslipp til luft, vann og jord, for 

avfallshåndtering, for energieffektivitet og for 

forebygging av ulykker. En slik strategi vil også bidra 

til at det oppnås like konkurransevilkår i Unionen 

gjennom en tilnærming av kravene til miljøprestasjon 

for industrianlegg.  

  

(7) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1. 

(8) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91. 

(9) EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1. 

(10) EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8. 

2020/EØS/57/53 
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4) Det er hensiktsmessig å revidere regelverket for 

industrianlegg for å forenkle og oppklare de eksis-

terende bestemmelsene, redusere unødvendig admini-

strativ byrde og innarbeide konklusjonene i kommi-

sjonsmeldingene av 21. september 2005 om en tema-

strategi for luftforurensning, av 22. september 2006 om 

temastrategien for vern av jord og av 21. desember 2005 

om temastrategien for forebygging og resirkulering 

av avfall, som ble vedtatt som oppfølging av 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1600/2002/EF 

av 22. juli 2002 om fastsettelse av Fellesskapets sjette 

miljøhandlingsprogram(1). I nevnte meldinger ble det 

fastsatt mål for å verne menneskers helse og miljøet som 

ikke kan nås uten ytterligere reduksjon av utslipp fra 

industrivirksomhet. 

5) For å sikre forebygging og begrensning av forurensning 

bør et anlegg være i drift bare dersom det har en 

tillatelse eller, når det gjelder anlegg og former for 

virksomhet som bruker organiske løsemidler, bare 

dersom det har tillatelse eller er registrert. 

6) Medlemsstatene bestemmer selv framgangsmåte for å 

fordele ansvarsområder til driftsansvarlige for anlegg, 

forutsatt at samsvar med dette direktiv sikres. 

Medlemsstatene kan velge å gi tillatelse til én 

driftsansvarlig for hvert anlegg eller å fordele ansvaret 

på flere driftsansvarlige for ulike deler av anlegget. 

Dersom en medlemsstats gjeldende rettssystem 

fastsetter at det bare er én driftsansvarlig for hvert 

anlegg, kan den beslutte å beholde dette systemet. 

7) For å gjøre det enklere å utstede tillatelser bør 

medlemsstatene ha mulighet til å fastsette krav for 

visse kategorier av anlegg i generelle bindende regler. 

8) Det er viktig å forebygge ulykker og hendelser og å 

begrense følgene av dem. Ansvar for miljømessige 

følger av ulykker og hendelser hører under relevant 

nasjonal lovgivning og eventuelt annet relevant 

unionsregelverk. 

9) For å unngå overlappende regelverk bør tillatelsen til et 

anlegg som omfattes av europaparlaments- og råds-

direktiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse 

av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet(2), ikke omfatte en 

utslippsgrenseverdi for direkte utslipp av klimagassene 

  

(1) EFT L 242 av 10.9.2002, s. 1. 

(2) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

angitt i vedlegg I til nevnte direktiv, med mindre dette er 

nødvendig for å forhindre betydelig lokal forurensning 

eller dersom et anlegg er unntatt fra nevnte ordning. 

10) I samsvar med artikkel 193 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (TEUV) er dette direktiv 

ikke til hinder for at medlemsstatene opprettholder 

eller innfører strengere vernetiltak, for eksempel krav 

til klimagassutslipp, forutsatt at tiltakene er forenlige 

med traktatene og Kommisjonen er underrettet. 

11) Driftsansvarlige bør inngi søknader om tillatelse med 

opplysningene som er nødvendige for at vedkommende 

myndighet skal kunne fastsette vilkårene for tillatelse. 

Driftsansvarlige som inngir søknad om tillatelse, bør 

kunne bruke opplysninger som er framkommet ved 

anvendelse av rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 1985 

om vurdering av visse offentlige og private prosjekters 

miljøvirkninger(3) og rådsdirektiv 96/82/EF av 

9. desember 1996 om kontroll med farene for større 

ulykker med farlige stoffer(4). 

12) Tillatelsen bør omfatte alle tiltak som er nødvendige for 

å oppnå et høyt vernenivå for miljøet som helhet og for 

å sikre at anlegget drives i samsvar med de allmenne 

prinsippene for driftsansvarliges grunnleggende 

forpliktelser. Tillatelsen bør også omfatte utslipps-

grenseverdier for forurensende stoffer, eller tilsvarende 

parametrer eller tekniske tiltak, egnede krav for å verne 

jorden og grunnvannet samt overvåkingskrav. Vilkårene 

for tillatelsen bør fastsettes på grunnlag av beste 

tilgjengelige teknikker. 

13) For å fastslå hva som er beste tilgjengelige teknikker, og 

for å begrense skjevheter i Unionen når det gjelder 

nivået av utslipp fra industrivirksomhet, bør 

referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker 

(heretter kalt BAT-referansedokumenter) utarbeides, 

revideres og ved behov ajourføres gjennom utveksling 

av opplysninger med berørte parter, og de viktigste 

delene av BAT-referansedokumentene (heretter kalt 

BAT-konklusjoner) vedtas etter en komitéfram-

gangsmåte. I den forbindelse bør Kommisjonen 

gjennom en komitéframgangsmåte fastsette retnings-

linjer for innsamling av data, for utarbeiding av BAT-

referansedokumenter og for kvalitetssikring av dem. 

BAT-konklusjonene bør ligge til grunn når vilkårene for 

tillatelsen fastsettes. De kan utfylles med andre kilder. 

Kommisjonen bør ta sikte på å ajourføre BAT-

referansedokumentene senest åtte år etter at den 

foregående utgaven ble offentliggjort.  

  

(3) EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40. 

(4) EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13. 
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14) For å sikre en effektiv og aktiv utveksling av 

opplysninger som fører til BAT-referansedokumenter 

av høy kvalitet, bør Kommisjonen opprette et forum 

som fungerer på en åpen måte. Det bør innføres 

praktiske ordninger for utvekslingen av opplysninger 

og for BAT-referansedokumentenes tilgjengelighet, 

særlig for å sikre at medlemsstatene og berørte parter 

framlegger data som er tilstrekkelige med hensyn til 

kvalitet og kvantitet, og som er basert på etablerte 

retningslinjer for å gjøre det mulig å fastslå hva som er 

beste tilgjengelige teknikker og nye teknikker. 

15) Det er viktig at vedkommende myndigheter gis 

tilstrekkelig fleksibilitet til at de kan fastsette 

utslippsgrenseverdier som sikrer at utslippene under 

normale driftsforhold ikke overstiger utslippsnivåene 

som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker. 

For dette formålet kan vedkommende myndigheter 

fastsette utslippsgrenser som skiller seg fra 

utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikker, når det gjelder anvendte verdier, 

tidsrom og referanseforhold, så lenge det gjennom 

resultatene av utslippsovervåkingen kan påvises at 

utslippene ikke har oversteget utslippsnivåene som er 

forbundet med de beste tilgjengelige teknikker. Dersom 

grenseverdiene som fastsettes i tillatelser overholdes, vil 

det resultere i utslipp under disse grenseverdiene for 

utslipp. 

16) For å ta hensyn til visse særlige tilfeller der anvendelsen 

av utslippsnivåer som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikker, ville føre til uforholdsmessig 

høye kostnader sammenlignet med miljøfordelene, bør 

vedkommende myndigheter ha mulighet til å fastsette 

utslippsgrenseverdier som avviker fra disse nivåene. 

Slike avvik bør være basert på en vurdering der det tas 

hensyn til klart definerte kriterier. Utslipps-

grenseverdiene som fastsettes i dette direktiv, bør ikke 

overstiges. Under alle omstendigheter bør det ikke 

oppstå betydelig forurensning, og et høyt vernenivå for 

miljøet som helhet bør oppnås. 

17) For at driftsansvarlige skal ha mulighet til å prøve ny 

teknikk som kan gi et høyere allment nivå for 

miljøvern, eller minst samme nivå for miljøvern og 

høyere kostnadssparing enn eksisterende beste 

tilgjengelige teknikker, bør vedkommende myndighet 

kunne gi midlertidige unntak fra utslippsnivåene som 

er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker. 

18) Endringer av et anlegg kan forårsake høyere 

forurensningsnivå. Driftsansvarlige bør underrette 

vedkommende myndighet om enhver planlagt endring 

som kan påvirke miljøet. Vesentlige endringer av 

anlegg som kan ha betydelige negative virkninger på 

menneskers helse eller miljøet, bør ikke gjøres uten en 

tillatelse gitt i samsvar med dette direktiv. 

19) Spredning av husdyrgjødsel bidrar i betydelig grad til 

utslipp av forurensende stoffer til luft og vann. For å 

nå målene fastsatt i temastrategien for luftforurensning 

og i Unionens regelverk om vern av vann er det 

nødvendig at Kommisjonen vurderer om det er behov 

for å fastsette de beste metodene for å begrense disse 

utslippene gjennom bruk av beste tilgjengelige 

teknikker. 

20) Intensiv fjørfe- og storfeavl bidrar i betydelig grad til 

utslipp av forurensende stoffer til luft og vann. For å 

nå målene fastsatt i temastrategien for luftforurensning 

og i Unionens regelverk om vern av vann er det 

nødvendig at Kommisjonen vurderer behovet for å 

opprette differensierte kapasitetsterskler for ulike 

fjørfearter for å definere dette direktivs virkeområde 

samt vurderer behovet for å fastsette de beste 

metodene for å begrense utslipp fra anlegg for 

storfeavl. 

21) For å ta hensyn til utviklingen innen beste tilgjengelige 

teknikker eller andre endringer av et anlegg bør 

vilkårene for tillatelsen regelmessig revurderes og 

eventuelt ajourføres, særlig dersom nye eller ajourførte 

BAT-konklusjoner vedtas. 

22) I særlige tilfeller der revurdering og ajourføring av 

tillatelsen viser at en lengre periode enn fire år etter 

offentliggjøringen av en beslutning om BAT-

konklusjoner kan være nødvendig for å innføre nye 

beste tilgjengelige teknikker, kan vedkommende 

myndigheter fastsette et lengre tidsrom i vilkårene for 

tillatelsen dersom det er berettiget på grunnlag av 

kriteriene i dette direktiv. 

23) Det er nødvendig å sikre at driften av et anlegg ikke 

fører til forringet kvalitet på jord og grunnvann. 

Vilkårene for tillatelsen bør derfor omfatte egnede 

tiltak for å forebygge utslipp til jord og grunnvann og 

regelmessig overvåking av disse tiltakene for å unngå 

lekkasjer, utslipp, hendelser eller ulykker mens utstyret 

er i bruk eller under lagring. For å oppdage mulig 

forurensning av jord og grunnvann på et tidlig stadium 

og for å treffe egnede korrigerende tiltak før 

forurensningen sprer seg, er det også nødvendig å 

overvåke jord og grunnvann med sikte på å påvise 

relevante farlige stoffer. Når overvåkningshyppigheten 

fastsettes, kan typen av forebyggende tiltak og 

omfanget og forekomsten av overvåkingen av disse 

tiltakene vurderes.  
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24) For å sikre at driften av et anlegg ikke forringer 

jordens og grunnvannets kvalitet, er det nødvendig å 

gjennom en tilstandsrapport fastsette jordens og 

grunnvannets tilstand med hensyn til forurensning. 

Tilstandsrapporten bør være et praktisk hjelpemiddel 

som så langt det er mulig gjør at det kan foretas en 

kvantifisert sammenligning av tilstanden ved 

anleggsstedet som beskrives i rapporten, og tilstanden 

ved anleggsstedet når virksomheten har opphørt 

fullstendig, for å fastslå om det har skjedd en betydelig 

økning av forurensningen av jord eller grunnvann. 

Tilstandsrapporten bør derfor inneholde opplysninger 

som bygger på eksisterende data om måling av jord og 

grunnvann samt historiske data knyttet til tidligere 

bruk av anleggsstedet. 

25) I samsvar med prinsippet om at forurenseren betaler, 

bør medlemsstatene når de vurderer om det 

forekommer betydelig forurensning av jord og 

grunnvann forårsaket av den driftsansvarlige som vil 

utløse forpliktelsen til å føre anleggsstedet tilbake til 

den tilstanden som er beskrevet i tilstandsrapporten, ta 

hensyn til de vilkår for tillatelsen som gjaldt i den 

berørte virksomhetens levetid, de tiltak for å forebygge 

forurensning som er vedtatt ved anlegget, og den 

relative økningen av forurensning sammenlignet med 

den forurensningsbelastningen som er påvist i 

tilstandsrapporten. Ansvar for følger av forurensning 

som ikke er forårsaket av den driftsansvarlige, hører 

under relevant nasjonal lovgivning og eventuelt annet 

relevant unionsregelverk. 

26) For å sikre effektiv gjennomføring og håndheving av 

dette direktiv bør den driftsansvarlige regelmessig 

framlegge for vedkommende myndighet en rapport om 

overholdelsen av vilkårene for tillatelsen. Medlems-

statene bør sikre at både den driftsansvarlige og 

vedkommende myndighet treffer nødvendige tiltak 

dersom dette direktiv ikke overholdes, og sørge for at 

det finnes en ordning for miljøinspeksjon. Medlems-

statene bør sikre at det er tilstrekkelig tilgang til 

personale med de ferdigheter og kvalifikasjoner som 

trengs for å utføre disse inspeksjonene på en effektiv 

måte. 

27) I samsvar med Århus-konvensjonen om tilgang til 

miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i 

beslutningsprosesser og adgang til klage og domstols-

prøving på miljøområdet(1) er faktisk deltakelse fra 

offentligheten i beslutningstakingen nødvendig for at 

offentligheten skal kunne uttrykke, og beslutnings-

takeren ta hensyn til, synspunkter og bekymringer som 

kan være relevante for disse beslutningene, og dermed 

øke ansvarligheten og åpenheten i beslutningsprosessen 

og bidra til allmenn bevissthet om miljøsaker og støtte 

til beslutningene som tas. Medlemmer av den berørte 

  

(1) EUT L 124 av 17.5.2005, s. 4. 

offentlighet bør ha klageadgang for å bidra til å verne 

retten til å leve i et miljø som kan sikre menneskers 

helse og trivsel. 

28) Forbrenning av brensel i anlegg med en samlet 

nominell termisk effekt på mindre enn 50 MW bidrar i 

betydelig grad til utslipp av forurensende stoffer til 

luft. For å nå målene fastsatt i temastrategien for 

luftforurensning er det nødvendig at Kommisjonen 

vurderer om det er behov for å fastsette de beste 

metodene for å begrense utslipp fra slike anlegg. Ved 

denne vurderingen bør det tas hensyn til særtrekkene 

ved forbrenningsanlegg som brukes i helsevesenet, 

særlig med hensyn til den ekstraordinære bruken av 

disse i nødssituasjoner. 

29) Store forbrenningsanlegg bidrar sterkt til utslipp av 

forurensende stoffer til luft og påvirker dermed 

menneskers helse og miljøet i betydelig grad. For å 

redusere denne påvirkningen og arbeide fram mot 

oppfyllelse av kravene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/81/EF av 23. oktober 2001 om 

nasjonale utslippstak for visse luftforurensende 

stoffer(2) og målene fastsatt i temastrategien for 

luftforurensning er det nødvendig å fastsette strengere 

utslippsgrenseverdier på unionsplan for bestemte 

kategorier av forbrenningsanlegg og forurensende 

stoffer. 

30) Kommisjonen bør på nytt vurdere behovet for å 

fastsette unionsomfattende utslippsgrenseverdier og 

for å endre utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V 

for visse store forbrenningsanlegg, idet det tas hensyn 

til gjennomgåelsen og ajourføringen av de relevante 

BAT-referansedokumentene. I den forbindelse bør 

Kommisjonen vurdere særtrekkene ved raffinerienes 

energisystemer. 

31) Visse innenlandske faste brensler har særlige 

egenskaper som gjør det hensiktsmessig å anvende 

minstekrav til avsvovlingseffektivitet i stedet for 

utslippsgrenseverdier for svoveldioksid for 

forbrenningsanlegg som fyres med slike brensler. 

Ettersom de særlige egenskapene ved oljeskifer 

dessuten kanskje ikke gjør det mulig å bruke samme 

svovelreduserende teknikk eller å oppnå samme 

avsvovlingseffektivitet som for andre brensler, er det 

hensiktsmessig å anvende et litt lavere minstekrav til 

avsvovlingseffektivitet for anlegg som bruker dette 

brenslet. 

32) Ved et plutselig avbrudd i tilførselen av brensel eller 

gass med lavt svovelinnhold som følge av alvorlig 

mangel, bør vedkommende myndighet ha mulighet til 

å gi midlertidig unntak for å tillate at utslipp fra de 

berørte forbrenningsanleggene overstiger utslipps-

grenseverdiene fastsatt i dette direktiv.  

  

(2) EFT L 309 av 27.11.2001, s. 22. 
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33) Den berørte driftsansvarlige bør ikke drive et 

forbrenningsanlegg i mer enn 24 timer etter en 

funksjonssvikt eller driftsstans ved renseutstyret, og 

drift uten rensing bør ikke overstige 120 timer over en 

tolvmånedersperiode for å begrense forurensningens 

negative virkninger på miljøet. Dersom det foreligger 

et tvingende behov for energiforsyning eller det er 

nødvendig for å unngå en samlet økning av utslipp 

som følge av driften av et annet forbrenningsanlegg, 

bør det imidlertid være mulig for vedkommende 

myndigheter å gi unntak fra disse fristene. 

34) For å sikre et høyt vernenivå for miljøet og menneskers 

helse og for å unngå at avfall transporteres over 

grensene til anlegg som har lavere miljøstandarder, er 

det nødvendig å fastsette og opprettholde strenge 

driftsvilkår, tekniske krav og utslippsgrenseverdier for 

forbrennings- eller samforbrenningsanlegg i Unionen. 

35) Bruken av organiske løsemidler i visse anlegg og former 

for virksomhet fører til utslipp av organiske forbindelser 

i luften som bidrar til lokal og grensekryssende dannelse 

av fotokjemiske oksidanter som forårsaker skade på 

naturressurser og har skadelige virkninger på 

menneskers helse. Det er derfor nødvendig å treffe 

forebyggende tiltak mot bruk av organiske løsemidler og 

å fastsette et krav om å overholde utslippsgrenseverdier 

for organiske forbindelser og oppfylle hensiktsmessige 

driftsvilkår. Driftsansvarlige bør ha mulighet til å 

oppfylle kravene i en reduksjonsplan i stedet for å 

overholde utslippsgrenseverdiene i dette direktiv dersom 

andre tiltak, for eksempel bruk av produkter eller 

teknikker som innebærer lavt forbruk av løsemidler eller 

ikke innebærer bruk av løsemidler, gir alternative 

muligheter til å oppnå tilsvarende utslippsreduksjon. 

36) Anlegg som produserer titandioksid, kan forårsake 

betydelig forurensning i luft og vann. For å redusere 

disse virkningene er det nødvendig å fastsette strengere 

utslippsgrenseverdier for visse forurensende stoffer på 

unionsplan. 

37) Når det gjelder hvorvidt anlegg for produksjon av 

keramiske produkter gjennom brenning skal omfattes av 

virkeområdet for nasjonal lovgivning, forordninger og 

administrative bestemmelser som vedtas for å 

etterkomme dette direktiv, bør medlemsstatene på 

grunnlag av den nasjonale industrisektorens særtrekk og 

for å avklare fortolkningen av virkeområdet avgjøre om 

de vil anvende begge kriteriene, produksjonskapasitet og 

ovnskapasitet, eller bare ett av de to kriteriene. 

38) For å forenkle rapporteringen og redusere unødvendig 

administrativ byrde bør Kommisjonen fastsette metoder 

for å samordne den måten data gjøres tilgjengelige på i 

henhold til dette direktiv, med de andre kravene i 

Unionens regelverk, og særlig i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 166/2006 av 18. januar 2006 om 

opprettelse av et europeisk register over utslipp og 

transport av forurensende stoffer(1). 

39) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring bør 

Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet til å vedta 

retningslinjer for innsamling av data, for utarbeiding av 

BAT-referansedokumenter og for kvalitetssikring av 

dem, herunder av at deres innhold og format er 

hensiktsmessig, til å vedta beslutninger om BAT-

konklusjoner, til å fastsette nærmere regler for å treffe 

beslutninger om perioder med driftsstart og driftsstans 

samt for nasjonale overgangsplaner for store 

forbrenningsanlegg, og til å fastsette type, format og 

hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal 

gjøre tilgjengelige for Kommisjonen. I samsvar med 

artikkel 291 i TEUV skal allmenne regler og prinsipper 

for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens 

utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet fastsettes på 

forhånd gjennom en forordning vedtatt etter den 

ordinære regelverksprosessen. Inntil den nye 

forordningen vedtas, får rådsbeslutning 1999/468/EF av 

28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 

utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen(2) fortsatt anvendelse, med unntak av 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, 

som ikke får anvendelse. 

40) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV for å 

fastsette på hvilken dato kontinuerlige målinger av 

utslipp til luft av tungmetaller og dioksiner og furaner 

skal starte, samt for å tilpasse visse deler av 

vedlegg V, VI og VII til den vitenskapelige og tekniske 

utvikling. For avfallsforbrenning- og samforbrennings-

anlegg kan dette omfatte blant annet fastsettelse av 

kriterier for å gi unntak fra kontinuerlig overvåking av 

samlede støvutslipp. Det er særlig viktig at Kommi-

sjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

41) For å håndtere betydelig miljøforurensning, for 

eksempel fra tungmetaller og dioksiner og furaner, bør 

Kommisjonen på grunnlag av en vurdering av bruken av 

beste tilgjengelige teknikker for visse former for 

virksomhet eller virkningene av disse formene for 

virksomhet på miljøet som helhet, framlegge forslag for 

unionsomfattende minstekrav til utslippsgrenseverdier 

og til regler for overvåking og overholdelse. 

42) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av nasjonale bestemmelser som er vedtatt 

i henhold til dette direktiv, og sikre at reglene 

gjennomføres. Sanksjonene bør være virkningsfulle, 

stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.  

  

(1) EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1. 

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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43) For å gi eksisterende anlegg tilstrekkelig tid til å tilpasse 

seg teknisk til de nye kravene i dette direktiv, bør noen 

av de nye kravene få anvendelse på disse anleggene etter 

et fastsatt tidsrom fra anvendelsesdatoen for dette 

direktiv. Forbrenningsanlegg må få tilstrekkelig tid til å 

installere det renseutstyret som er nødvendig for å 

overholde utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V. 

44) Ettersom målene for dette direktiv, som er å sikre et 

høyt nivå for miljøvern og høyere miljøkvalitet, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor 

på grunn av at forurensning fra industrivirksomhet er av 

grensekryssende karakter, bedre kan nås på unionsplan, 

kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhets-

prinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den 

europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

disse målene. 

45) Dette direktiv er forenlig med de grunnleggende 

rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i 

Den europeiske unions pakt om grunnleggende 

rettigheter. Dette direktiv har særlig som formål å 

fremme anvendelsen av paktens artikkel 37. 

46) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

lovgivning bør begrenses til de bestemmelser som 

utgjør en vesentlig endring sammenlignet med de 

tidligere direktiver. Forpliktelsen til å innarbeide de 

bestemmelser som er uendret, følger av de tidligere 

direktiver. 

47) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(1) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Unionens interesse, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 

og innarbeidingstiltakene. 

48) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene 

oppført i vedlegg IX del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

FELLES BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes regler for integrert forebygging og 

begrensning av forurensning fra industrivirksomhet. 

  

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 

Det fastsettes også regler med sikte på å forebygge eller, 

dersom dette ikke er mulig, for å redusere utslipp til luft, vann 

og jord og forebygge produksjon av avfall, slik at et høyt 

vernenivå for miljøet som helhet kan oppnås. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på industrivirksomhet som 

medfører forurensning omhandlet i kapittel II–VI. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på forsknings-

virksomhet, utviklingsvirksomhet eller prøving av nye 

produkter og prosesser. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «stoff» et kjemisk grunnstoff og dets forbindelser, med 

unntak av følgende stoffer: 

a)  radioaktive stoffer som definert i artikkel 1 i råds-

direktiv 96/29/Euratom av 13. mai 1996 om 

fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsstandarder 

for vern av helsen til arbeidstakere og allmennheten 

mot fare forårsaket av ioniserende stråling(2), 

b)  genmodifiserte mikroorganismer som definert i 

artikkel 2 bokstav b) i europaparlaments- og råds-

direktiv 2009/41/EF av 6. mai 2009 om innesluttet 

bruk av genmodifiserte mikroorganismer(3), 

c)  genmodifiserte organismer som definert i artikkel 2 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF 

av 12. mars 2001 om utsetting i miljøet av gen-

modifiserte organismer(4), 

2) «forurensning» direkte eller indirekte tilførsel, som følge 

av menneskelig virksomhet, til luft, vann eller jord av 

stoffer, vibrasjoner, varme eller støy som kan være 

skadelig for menneskers helse eller miljøets kvalitet, 

medføre skade på materielle verdier eller forringelse eller 

forstyrrelse av miljøets rekreasjonsverdi eller annen 

rettmessig bruk av miljøet,  

  

(2) EFT L 159 av 29.6.1996, s. 1. 

(3) EUT L 125 av 21.5.2009, s. 75. 

(4) EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. 
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3) «anlegg» en fast teknisk enhet der det utføres én eller 

flere av de formene for virksomhet som er oppført i 

vedlegg I eller i vedlegg VII del 1, samt enhver annen 

virksomhet direkte forbundet med den som teknisk er 

knyttet til de formene for virksomhet som er oppført i 

nevnte vedlegg og utføres på stedet, og som kan ha 

innvirkning på utslipp og forurensning, 

4) «utslipp» direkte eller indirekte utslipp av stoffer, 

vibrasjoner, varme eller støy fra punktkilder eller diffuse 

kilder i et anlegg til luft, vann eller jord, 

5) «utslippsgrenseverdi» massen, uttrykt i form av bestemte 

parametrer, konsentrasjonen og/eller nivået til et utslipp 

som ikke må overstiges i løpet av ett eller flere bestemte 

tidsrom, 

6) «miljøstandard» et sett med krav som skal oppfylles av 

et bestemt miljø eller en særlig del av det på et bestemt 

tidspunkt, som fastsatt i Unionens regelverk, 

7) «tillatelse» en skriftlig godkjenning til å drive et anlegg 

eller forbrenningsanlegg, avfallsforbrenningsanlegg eller 

samforbrenningsanlegg eller en del av slike anlegg, 

8) «generelle bindende regler» utslippsgrenseverdier eller 

andre vilkår på minst sektorplan, som vedtas med sikte 

på direkte bruk ved fastsettelse av vilkår for tillatelse, 

9) «vesentlig endring» en endring av anleggets art eller 

virkemåte, eller som følge av en utvidelse av et anlegg 

eller forbrenningsanlegg, avfallsforbrenningsanlegg eller 

samforbrenningsanlegg, som kan ha betydelige negative 

virkninger på menneskers helse eller miljøet, 

10) «beste tilgjengelige teknikker» det mest effektive og 

avanserte trinn i utviklingen av virksomhetsformene og 

deres driftsmetoder, som er uttrykk for om bestemte 

teknikker i prinsippet er praktisk egnet som grunnlag for 

utslippsgrenseverdier og andre vilkår for tillatelse med 

sikte på å forebygge og, dersom dette ikke er mulig, 

begrense utslippene og miljøvirkningen som helhet. Med 

a) «teknikk» menes både teknologien som brukes og 

måten anlegg konstrueres, bygges, vedlikeholdes, 

drives og avvikles på, 

b) «tilgjengelige teknikker» menes teknikk som er 

utviklet i en slik målestokk at den kan tas i bruk i 

den aktuelle industrielle sektoren på økonomisk og 

teknisk mulige vilkår, idet det tas hensyn til 

kostnader og fordeler, uansett om teknikken brukes 

eller produseres i den berørte medlemsstaten eller 

ikke, så lenge den driftsansvarlige har tilgang til 

teknikkene på rimelige vilkår, 

c) «beste» teknikker menes de som er mest effektive for 

å oppnå et høyt allment vernenivå for miljøet som 

helhet, 

11) «BAT-referansedokument» et dokument som er resultat av 

den utvekslingen av opplysninger som organiseres i 

henhold til artikkel 13, og som utarbeides for angitte 

former for virksomhet og særlig beskriver anvendte 

teknikker, nåværende utslipps- og forbruksnivåer, 

teknikker som er vurdert i forbindelse med fastsettelsen av 

beste tilgjengelige teknikker, samt BAT-konklusjoner og 

eventuelle nye teknikker, idet det tas særlig hensyn til 

kriteriene oppført i vedlegg III, 

12) «BAT-konklusjoner» et dokument som inneholder de 

deler av et BAT-referansedokument som fastsetter 

konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker, en 

beskrivelse av disse, opplysninger for å vurdere 

anvendelsesområde, utslippsnivåer som er forbundet med 

de beste tilgjengelige teknikker, tilknyttet overvåking, 

tilknyttede forbruksnivåer og ved behov relevante tiltak 

for å begrense forurensning på stedet, 

13) «utslippsnivåer som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikker» utslippsnivåene som oppnås 

under normale driftsforhold ved bruk av en av de beste 

tilgjengelige teknikker eller en kombinasjon av de beste 

tilgjengelige teknikker som beskrevet i BAT-

konklusjonene, uttrykt som et gjennomsnitt for et gitt 

tidsrom under nærmere angitte referanseforhold, 

14) «ny teknikk» en ny teknikk for en industrivirksomhet 

som, dersom den utvikles kommersielt, kunne medføre 

enten et høyere allment vernenivå for miljøet eller minst 

samme vernenivå for miljøet og høyere kostnadssparing 

enn eksisterende beste tilgjengelige teknikker, 

15) «driftsansvarlig» enhver fysisk eller juridisk person som 

helt eller delvis driver eller eier anlegget eller 

forbrenningsanlegget, avfallsforbrenningsanlegget eller 

samforbrenningsanlegget, eller som i henhold til nasjonal 

lovgivning er gitt avgjørende økonomisk råderett med 

hensyn til den tekniske driften av anlegget, 

16) «offentligheten» én eller flere fysiske eller juridiske 

personer og, i samsvar med nasjonal lovgivning eller 

praksis, deres foreninger, organisasjoner eller grupper, 

17) «den berørte offentlighet» den offentlighet som berøres 

eller kan antas å bli berørt av, eller ha interesse i, 

beslutninger om utstedelse eller ajourføring av en tillatelse 

eller vilkår for tillatelse. I forbindelse med denne 

definisjon skal ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern og oppfyller eventuelle krav i henhold til 

nasjonal lovgivning, anses for å ha en interesse,  
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18) «farlige stoffer» stoffer eller stoffblandinger som definert 

i artikkel 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(1), 

19) «tilstandsrapport» opplysninger om jordens og grunn-

vannets tilstand med hensyn til forurensning med relevante 

farlige stoffer, 

20) «grunnvann» grunnvann som definert i artikkel 2 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 

23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for 

fellesskapstiltak på området vannpolitikk(2), 

21) «jord» det øverste laget av jordskorpen som befinner seg 

mellom berggrunnen og overflaten. Jorden består av 

mineralpartikler, organisk materiale, vann, luft og 

levende organismer, 

22) «miljøinspeksjon» alle tiltak, herunder besøk på stedet, 

overvåking av utslipp og kontroll av interne rapporter og 

oppfølgingsdokumenter, egen overvåking, anvendte 

teknikker og om miljøforvaltningen av anlegget er 

tilfredsstillende, som foretas av eller på vegne av 

vedkommende myndighet for å kontrollere og fremme at 

anleggene overholder vilkårene for tillatelse, og om 

nødvendig for å overvåke deres miljøvirkning, 

23) «fjørfe» fjørfe som definert i artikkel 2 nr. 1 i 

rådsdirektiv 90/539/EØF av 15. oktober 1990 om krav til 

dyrehelse ved handel med fjørfe og rugeegg innenfor 

Fellesskapet og ved innførsel av fjørfe og rugeegg fra 

tredjestater(3), 

24) «brensel» ethvert fast, flytende eller gassformig brennbart 

materiale, 

25) «forbrenningsanlegg» enhver teknisk innretning der 

brensler oksideres i den hensikt å bruke varmen som 

utvikles på denne måten, 

26) «skorstein» en konstruksjon med en eller flere røykkanaler 

som leder røykgasser ut i luften, 

27) «driftstimer» det tidsrom uttrykt i timer da et 

forbrenningsanlegg helt eller delvis er i drift og slipper ut 

utslipp til luft, unntatt perioder med driftsstart og 

driftsstans, 

28) «avsvovlingseffektivitet» forholdet mellom svo-

velmengden som ikke slippes ut til luft fra forbrennings-

anlegget i et gitt tidsrom, og svovelmengden i det faste 

brenslet som tilføres forbrenningsanlegget, og som 

forbrukes i samme tidsrom, 

  

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

(3) EFT L 303 av 31.10.1990, s. 6. 

29) «innenlandsk fast brensel» et naturlig forekommende fast 

brensel som utvinnes lokalt og forbrennes i et 

forbrenningsanlegg som er særlig utformet for dette 

brenslet, 

30) «bestemmende brensel» det brenslet som blant alle 

brensler som brukes i et flerbrenselsanlegg der det 

brukes destillasjons- og konverteringsrester fra råolje-

raffinering til eget forbruk, alene eller sammen med 

andre brensler, har høyest utslippsgrenseverdi i henhold 

til vedlegg V del 1, eller dersom to brensler har samme 

utslippsgrenseverdi, brenslet med høyest termisk effekt, 

31) «biomasse» ett av følgende: 

a)  produkter som består av et vegetabilsk materiale fra 

landbruk eller skogbruk, og som kan benyttes som 

brensel i den hensikt å gjenvinne materialets 

energiinnhold, 

b)  følgende avfall: 

i)  vegetabilsk avfall fra landbruk og skogbruk, 

ii)  vegetabilsk avfall fra næringsmiddelindustrien, 

dersom den produserte varmen gjenvinnes, 

iii)  fiberholdig vegetabilsk avfall fra produksjon av 

ny papirmasse og fra produksjon av papir fra 

papirmasse, dersom dette samforbrennes på 

produksjonsstedet og den produserte varmen 

gjenvinnes, 

iv)  korkavfall, 

v)  treavfall, med unntak av treavfall som kan 

inneholde halogenerte organiske forbindelser 

eller tungmetaller som er resultat av behandling 

med treimpregneringsmidler eller påføring av 

overflatebelegg, og som særlig omfatter slikt 

treavfall som stammer fra bygge- og 

rivingsavfall, 

32) «flerbrenselsanlegg» ethvert forbrenningsanlegg som kan 

fyres samtidig eller alternativt med to eller flere 

brenseltyper, 

33) «gassturbin» enhver roterende maskin som omdanner 

termisk energi til mekanisk arbeid, og som i hovedsak 

består av en kompressor, en termisk innretning der 

brensel oksideres for oppvarming av arbeidsvæsken, 

samt en turbin, 

34) «gassmotor» en forbrenningsmotor som fungerer etter 

ottoprinsippet og bruker gnisttenning eller, når det 

gjelder motorer som kan forbrenne to typer brensel, 

kompresjonstenning for å forbrenne brensel,  



Nr. 57/1532 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

35) «dieselmotor» en forbrenningsmotor som fungerer etter 

dieselprinsippet og bruker kompresjonstenning for å 

forbrenne brensel, 

36) «lite, isolert nett» et lite, isolert nett som definert i 

artikkel 2 nr. 26 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/54/EF av 26. juni 2003 om felles regler for det 

indre marked for elektrisk kraft(1), 

37) «avfall» avfall som definert i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 

19. november 2008 om avfall(2), 

38) «farlig avfall» farlig avfall som definert i artikkel 3 nr. 2 

i direktiv 2008/98/EF, 

39) «blandet kommunalt avfall» avfall fra husholdninger 

samt avfall fra handel, industri og institusjoner som på 

grunn av sin art og sammensetning ligner avfall fra 

husholdninger, men unntatt fraksjoner oppført under 

posisjon 20 01 i vedlegget til vedtak 2000/532/EF(3) som 

samles inn separat ved kilden, og unntatt annet avfall 

oppført under posisjon 20 02 i nevnte vedlegg, 

40) «avfallsforbrenningsanlegg» en fast eller flyttbar teknisk 

enhet og utstyr som brukes til varmebehandling av avfall, 

med eller uten gjenvinning av forbrenningsvarmen som 

produseres, gjennom forbrenning ved oksidering av avfall 

samt ved andre varmebehandlingsprosesser som pyrolyse, 

forgassing eller plasmabehandling, dersom stoffene fra 

behandlingen senere forbrennes, 

41) «samforbrenningsanlegg» en fast eller flyttbar teknisk 

enhet som har som hovedformål å produsere energi eller 

materielle produkter, og som bruker avfall som vanlig 

brensel eller tilskuddsbrensel, eller der avfall 

varmebehandles med henblikk på sluttbehandling gjennom 

forbrenning ved oksidering av avfall samt ved andre 

varmebehandlingsprosesser som pyrolyse, forgassing eller 

plasmabehandling, dersom stoffene fra behandlingen 

senere forbrennes, 

42) «nominell kapasitet» samlet forbrenningskapasitet i de 

ovnene som et avfallsforbrennings- eller samforbrennings-

anlegg består av, slik den er angitt av konstruktøren og 

bekreftet av den driftsansvarlige, idet det tas behørig 

hensyn til avfallets brennverdi uttrykt som mengde avfall 

som forbrennes per time, 

  

(1) EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37. 

(2) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

(3) Kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av 

kommisjonsvedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i 

henhold til artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om 

avfall og rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over 

farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF 

om farlig avfall (EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3). 

43) «dioksiner og furaner» alle polyklorerte dibenzo-p-

dioksiner og dibenzofuraner oppført i vedlegg VI del 2, 

44) «organisk forbindelse» enhver forbindelse som inneholder 

minst grunnstoffet karbon og ett eller flere av stoffene 

hydrogen, halogener, oksygen, svovel, fosfor, silisium 

eller nitrogen, unntatt karbonoksider og uorganiske 

karbonater og bikarbonater, 

45) «flyktig organisk forbindelse» enhver organisk forbindelse 

samt den fraksjonen av kreosot som har et damptrykk på 

minst 0,01 kPa ved 293,15 K, eller som har en tilsvarende 

flyktighet under de særlige bruksforholdene, 

46) «organisk løsemiddel» enhver flyktig organisk forbindelse 

som brukes til et av følgende formål: 

a)  alene eller sammen med andre agenser, og uten å 

gjennomgå noen kjemisk endring, for å oppløse 

råstoffer, produkter eller avfallsstoffer, 

b)  som rengjøringsmiddel for å oppløse forurensende 

stoffer, 

c)  som løsemiddel, 

d)  som spredningsmedium, 

e)  som viskositetsregulator, 

f)  som overflatespenningsregulator, 

g)  som mykner, 

h)  som konserveringsmiddel, 

47) «overflatebelegg» overflatebelegg som definert i artikkel 2 

nr. 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF av 

21. april 2004 om begrensning av utslippene av flyktige 

organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske 

løsemidler i visse malinger, lakker og produkter for 

lakkering og omlakkering av kjøretøyer(4). 

Artikkel 4 

Plikt til å ha tillatelse 

1.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

ingen anlegg, forbrenningsanlegg, avfallsforbrenningsanlegg 

eller samforbrenningsanlegg er i drift uten tillatelse. 

Som unntak fra første ledd kan medlemsstatene fastsette en 

framgangsmåte for registrering av anlegg som omfattes bare 

av kapittel V. 

Framgangsmåten for registrering skal angis i en bindende 

rettsakt og omfatte minst en melding fra den driftsansvarlige 

til vedkommende myndighet om planen om å drive et anlegg.  

  

(4) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87. 
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2.  Medlemsstatene kan velge å fastsette at en tillatelse 

omfatter to eller flere anlegg eller deler av anlegg som drives 

av samme driftsansvarlige på samme sted. 

Dersom en tillatelse omfatter to eller flere anlegg, skal den 

inneholde vilkår for å sikre at hvert anlegg oppfyller kravene i 

dette direktiv. 

3.  Medlemsstatene kan velge å fastsette at en tillatelse 

omfatter flere deler av et anlegg som drives av ulike 

driftsansvarlige. I slike tilfeller skal den enkelte drifts-

ansvarliges ansvarsområder angis i tillatelsen. 

Artikkel 5 

Utstedelse av tillatelse 

1.  Uten at det berører andre krav fastsatt i nasjonal 

lovgivning eller i Unionens regelverk, skal vedkommende 

myndighet utstede tillatelse dersom anlegget oppfyller 

kravene i dette direktiv. 

2.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre 

at saksbehandlingsprosedyren og vilkårene for tillatelse 

samordnes fullt ut dersom flere enn én vedkommende 

myndighet eller driftsansvarlig medvirker eller flere enn én 

tillatelse utstedes, slik at det sikres en effektiv integrert 

framgangsmåte hos alle vedkommende myndigheter i 

forbindelse med denne saksbehandlingen. 

3.  Når det gjelder nye anlegg eller en vesentlig endring der 

artikkel 4 i direktiv 85/337/EØF får anvendelse, skal det ved 

utstedelse av tillatelsen tas hensyn til alle relevante 

opplysninger eller konklusjoner som er framkommet i 

forbindelse med anvendelsen av artikkel 5, 6, 7 og 9 i nevnte 

direktiv. 

Artikkel 6 

Generelle bindende regler 

Uten at det berører plikten til å ha tillatelse, kan 

medlemsstatene innlemme krav for visse kategorier av anlegg, 

forbrenningsanlegg, avfallsforbrenningsanlegg eller sam-

forbrenningsanlegg i generelle bindende regler. 

Dersom generelle bindende regler vedtas, er det tilstrekkelig at 

tillatelsen inneholder en henvisning til disse reglene. 

Artikkel 7 

Hendelser og ulykker 

Uten at det berører europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/35/EF av 21. april 2004 om miljøansvar med hensyn til 

forebygging og utbedring av miljøskader(1), skal medlems-

statene ved en hendelse eller ulykke som har vesentlig 

innvirkning på miljøet, treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

  

(1) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 56. 

a)  den driftsansvarlige umiddelbart underretter ved-

kommende myndighet, 

b)  den driftsansvarlige umiddelbart treffer tiltak for å 

begrense miljøvirkningene og forhindre eventuelle 

ytterligere hendelser eller ulykker, 

c)  vedkommende myndighet krever at den driftsansvarlige 

treffer eventuelle egnede tilleggstiltak som vedkommende 

myndighet anser som nødvendige for å begrense 

miljøvirkningene og forhindre eventuelle ytterligere 

hendelser eller ulykker. 

Artikkel 8 

Manglende overholdelse 

1.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre 

at vilkårene for tillatelse oppfylles. 

2.  Ved manglende oppfyllelse av vilkårene for tillatelse 

skal medlemsstatene sikre at 

a)  den driftsansvarlige umiddelbart underretter vedkommende 

myndighet, 

b)  den driftsansvarlige treffer de tiltak som er nødvendige for 

å sikre at vilkårene oppfylles snarest mulig, 

c)  vedkommende myndighet krever at den driftsansvarlige 

treffer eventuelle egnede tilleggstiltak som vedkommende 

myndighet anser som nødvendige for å oppfylle vilkårene. 

Dersom manglende oppfyllelse av vilkårene for tillatelse utgjør 

en umiddelbar fare for menneskers helse eller truer med å 

forårsake en umiddelbar vesentlig skadevirkning på miljøet, og 

fram til vilkårene oppfylles i samsvar med første ledd 

bokstav b) og c), skal driften av anlegget, forbrenningsanlegget, 

avfallsforbrenningsanlegget, samforbrenningsanlegget eller 

relevante deler av anleggene midlertidig innstilles. 

Artikkel 9 

Utslipp av klimagasser 

1.  Dersom utslipp av klimagasser fra et anlegg er oppført i 

vedlegg I til direktiv 2003/87/EF i tilknytning til virksomhet 

som utføres i det aktuelle anlegget, skal tillatelsen ikke 

omfatte en utslippsgrenseverdi for direkte utslipp av den 

aktuelle gassen, med mindre dette er nødvendig for å 

forhindre betydelig lokal forurensning. 

2.  For virksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF kan medlemsstatene velge å unnlate å fastsette 

krav til energieffektivitet for forbrenningsenheter eller andre 

enheter som slipper ut karbondioksid på stedet.  
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3.  Vedkommende myndighet skal ved behov endre 

tillatelsene i samsvar med dette. 

4.  Nr. 1–3 får ikke anvendelse på anlegg som er midlertidig 

unntatt fra ordningen for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Unionen i samsvar med artikkel 27 i direktiv 

2003/87/EF. 

KAPITTEL II 

BESTEMMELSER OM FORMER FOR VIRKSOMHET 

OPPFØRT I VEDLEGG I 

Artikkel 10 

Virkeområde 

Dette kapittel får anvendelse på virksomhet som er oppført i 

vedlegg I og som, der dette er relevant, når de kapasitets-

tersklene som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 11 

Allmenne prinsipper for den driftsansvarliges 

grunnleggende forpliktelser 

Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

anleggene drives i samsvar med følgende prinsipper: 

a)  alle egnede forebyggende tiltak mot forurensning treffes, 

b)  de beste tilgjengelige teknikker brukes, 

c)  ingen vesentlig forurensning forårsakes, 

d)  produksjon av avfall forebygges i samsvar med direktiv 

2008/98/EF, 

e)  dersom avfall produseres, skal det i prioritert rekkefølge 

og i samsvar med direktiv 2008/98/EF forberedes til 

ombruk, resirkulering, gjenvinning eller, dersom dette er 

umulig av tekniske og økonomiske årsaker, skal avfallet 

sluttbehandles på en slik måte at enhver miljøvirkning 

unngås eller begrenses, 

f)  energien utnyttes effektivt, 

g)  nødvendige tiltak treffes for å forebygge ulykker og 

begrense følgene av dem, 

h)  det treffes nødvendige tiltak ved endelig opphør av 

virksomheten for å unngå enhver forurensningsrisiko og 

for å sette driftsstedet i tilfredsstillende stand igjen i 

samsvar med artikkel 22. 

Artikkel 12 

Søknad om tillatelse 

1.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å påse 

at søknader om tillatelse inneholder en beskrivelse av 

følgende: 

a)  anlegget og arten og omfanget av virksomheten, 

b)  råstoffer og hjelpestoffer, andre stoffer og energien som 

benyttes i eller genereres av anlegget, 

c)  kildene til utslipp fra anlegget, 

d)  tilstanden til anleggsstedet, 

e)  der dette er relevant, en tilstandsrapport i samsvar med 

artikkel 22 nr. 2, 

f)  arten og mengden av utslipp som kan forutses fra anlegget 

til de ulike deler av miljøet, samt en redegjørelse for 

betydelige miljøvirkninger som utslippene kan medføre, 

g)  teknologien som er valgt, og andre teknikker som kan 

forebygge eller, dersom dette ikke er mulig, begrense 

utslipp fra anlegget, 

h)  tiltak for å forebygge, forberede til ombruk, resirkulere og 

gjenvinne avfall som produseres av anlegget, 

i)  andre foreslåtte tiltak for å oppfylle de allmenne 

prinsippene for den driftsansvarliges grunnleggende 

forpliktelser som nevnt i artikkel 11, 

j)  foreslåtte tiltak for å måle utslipp til miljøet, 

k)  de viktigste alternativene til den foreslåtte teknologien, 

teknikkene og tiltakene som søkeren undersøker i utkast. 

Søknaden om tillatelse skal også inneholde et ikke-teknisk 

sammendrag av opplysningene angitt i første ledd. 

2.  Dersom opplysninger gitt i samsvar med kravene fastsatt 

i direktiv 85/337/EØF eller en sikkerhetsrapport utarbeidet i 

samsvar med direktiv 96/82/EF eller andre opplysninger gitt i 

henhold til annet regelverk oppfyller noen av kravene i nr. 1, 

kan disse opplysningene inngå i eller legges ved søknaden. 

Artikkel 13 

BAT-referansedokumenter og utveksling av opplysninger 

1.  For å utarbeide, revidere og ved behov ajourføre BAT-

referansedokumenter skal Kommisjonen legge til rette for 

utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene, berørte 

industrier, ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, og Kommisjonen.  
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2.  Utvekslingen av opplysninger skal særlig gjelde 

følgende: 

a)  anleggs og teknikkers ytelse med hensyn til utslipp, 

uttrykt som kort- og langsiktige gjennomsnitt der dette er 

hensiktsmessig, og tilknyttede referanseforhold, forbruket 

og arten av råstoffer, vannforbruk, energibruk og 

avfallsproduksjon, 

b)  anvendte teknikker, tilknyttet overvåking, virkninger på 

tvers av miljømedier, økonomisk og teknisk levedyktighet 

og utviklingen av denne, 

c)  beste tilgjengelige teknikker og nye teknikker som er 

identifisert etter vurdering av aspektene nevnt i bokstav a) 

og b). 

3.  Kommisjonen skal opprette og regelmessig sammenkalle 

et forum bestående av representanter fra medlemsstatene, 

berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern. 

Kommisjonen skal innhente forumets uttalelse om ordningene 

for utveksling av opplysninger, og særlig om følgende: 

a)  forumets forretningsorden, 

b)  arbeidsprogrammet for utvekslingen av opplysninger, 

c)  retningslinjer for innsamlingen av opplysninger, 

d)  retningslinjer for utarbeidingen av BAT-referanse-

dokumenter og kvalitetssikring av dem, herunder av at 

deres innhold og format er hensiktsmessig. 

I retningslinjene nevnt i annet ledd bokstav c) og d) skal det 

tas hensyn til forumets uttalelse, og de skal vedtas i samsvar 

med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 75 

nr. 2. 

4.  Kommisjonen skal innhente og offentliggjøre  

forumets uttalelse om det foreslåtte innholdet i BAT-

referansedokumentene, og den skal ta hensyn til denne 

uttalelsen i forbindelse med framgangsmåtene fastsatt i nr. 5. 

5.  Beslutninger om BAT-konklusjoner skal treffes etter 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 75 

nr. 2. 

6.  Når en beslutning er truffet i samsvar med nr. 5, skal 

Kommisjonen uten opphold gjøre BAT-referansedokumentet 

offentlig tilgjengelig og sikre at BAT-konklusjoner gjøres 

tilgjengelige på alle de offisielle språkene i Unionen. 

7.  I påvente av at en relevant beslutning vedtas i samsvar 

med nr. 5, skal de konklusjonene om beste tilgjengelige 

teknikker fra BAT-referansedokumentene som vedtas av 

Kommisjonen før tidspunktet nevnt i artikkel 83, gjelde som 

BAT-konklusjoner i forbindelse med dette kapittel, unntatt 

artikkel 15 nr. 3 og 4. 

Artikkel 14 

Vilkår for tillatelse 

1.  Medlemsstatene skal sikre at tillatelsen omfatter alle 

tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i artikkel 11 

og 18. 

Tiltakene skal omfatte minst følgende: 

a)  utslippsgrenseverdier for forurensende stoffer oppført i 

vedlegg II og for andre forurensende stoffer som i 

betraktning av deres art og potensielle evne til å overføre 

forurensning fra et miljø til et annet vil kunne slippes ut 

fra det berørte anlegget i betydelige mengder, 

b)  hensiktsmessige krav som sikrer vern av jord og 

grunnvann, og tiltak for overvåking og håndtering av 

avfall som produseres av anlegget, 

c)  egnede krav til utslippsovervåking, med angivelse av 

i)  målemetode, målingenes hyppighet og vurderings-

prosedyrer, og 

ii) når artikkel 15 nr. 3 bokstav b) er anvendt, at 

resultatene av utslippsovervåkingen er tilgjengelige 

for samme tidsrom og under samme referanseforhold 

som for utslippsnivåene som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker, 

d)  en forpliktelse til minst årlig å framlegge for ved-

kommende myndigheter 

i)  opplysninger på grunnlag av resultatene av 

utslippsovervåkingen nevnt i bokstav c) og andre 

påkrevde opplysninger som gjør det mulig for 

vedkommende myndigheter å kontrollere at vilkårene 

for tillatelse oppfylles, og 

ii)  når artikkel 15 nr. 3 bokstav b) er anvendt, et 

sammendrag av resultatene av utslippsovervåkingen 

som gjør det mulig å foreta en sammenligning med 

utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikker, 

e)  egnede krav til regelmessig vedlikehold og overvåking av 

tiltak som er truffet for å forebygge utslipp til jord og 

grunnvann i henhold til bokstav b), og hensiktsmessige 

krav med hensyn til den periodiske overvåkingen av jord 

og grunnvann i forbindelse med relevante farlige stoffer 

som kan antas å finnes på stedet, samtidig som det tas 

hensyn til muligheten for forurensning av jord og 

grunnvann på anleggsstedet, 

f)  tiltak som gjelder andre forhold enn normale driftsforhold, 

som driftsstart og driftsstans, lekkasjer, svikt, momentan 

driftsstans og endelig opphør av driften,  
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g)  bestemmelser om minimering av langtransportert eller 

grensekryssende forurensning, 

h)  vilkår for vurdering av om utslippsgrenseverdiene 

overholdes, eller en henvisning til gjeldende krav som er 

angitt andre steder. 

2.  Med hensyn til nr. 1 bokstav a) kan utslippsgrenseverdier 

utfylles eller erstattes med tilsvarende parametrer eller tekniske 

tiltak som sikrer et tilsvarende nivå for miljøvern. 

3.  BAT-konklusjonene bør ligge til grunn når vilkårene for 

tillatelse fastsettes. 

4.  Uten at det berører artikkel 18, kan vedkommende 

myndighet fastsette strengere vilkår for tillatelse enn dem som 

kan oppnås ved bruk av de beste tilgjengelige teknikker som 

beskrevet i BAT-konklusjonene. Medlemsstatene kan fastsette 

regler for vedkommende myndighets fastsettelse av strengere 

vilkår. 

5.  Når vedkommende myndighet fastsetter vilkår for 

tillatelse på grunnlag av en beste tilgjengelige teknikk som 

ikke er beskrevet i noen av de relevante BAT-konklusjonene, 

skal den sikre at 

a)  det tas særlig hensyn til kriteriene oppført i vedlegg III 

ved fastsettelse av denne teknikken, og 

b)  kravene i artikkel 15 er oppfylt. 

Når BAT-konklusjonene nevnt i første ledd ikke inneholder 

utslippsgrenser som er forbundet med de beste tilgjengelige 

teknikker, skal vedkommende myndighet sikre at teknikken 

nevnt i første ledd sikrer et nivå for miljøvern som tilsvarer de 

beste tilgjengelige teknikker som er beskrevet i BAT-

konklusjonene. 

6.  Dersom en form for virksomhet eller en type 

produksjonsprosess som finner sted i et anlegg, ikke er 

omfattet av noen av BAT-konklusjonene, eller dersom disse 

konklusjonene ikke behandler alle potensielle miljøvirkninger 

av virksomheten eller prosessen, skal vedkommende 

myndighet etter forutgående samråd med den driftsansvarlige 

fastsette vilkårene for tillatelse på grunnlag av de beste 

tilgjengelige teknikker som myndigheten har fastsatt for 

berørte former for virksomhet eller prosesser, idet den tar 

særlig hensyn til kriteriene oppført i vedlegg III. 

7.  For anlegg nevnt i vedlegg I nr. 6.6 får nr. 1–6 i denne 

artikkel anvendelse med forbehold for bestemmelsene om dyrs 

velferd. 

Artikkel 15 

Utslippsgrenseverdier, tilsvarende parametrer og tekniske 

tiltak 

1.  Utslippsgrenseverdiene for forurensende stoffer gjelder 

på punktet der utslippene forlater anlegget, idet det ses bort fra 

enhver fortynning før dette punktet når disse verdiene 

fastsettes. 

Når det gjelder indirekte utslipp av forurensende stoffer til 

vann, kan det tas hensyn til virkningen av et renseanlegg ved 

bestemmelse av utslippsgrenseverdiene til det berørte 

anlegget, forutsatt at et tilsvarende vernenivå sikres for miljøet 

som helhet, og forutsatt at det ikke fører til høyere 

forurensningsnivå i miljøet. 

2.  Uten at det berører artikkel 18, skal utslippsgrenseverdiene 

og de tilsvarende parametrene og tekniske tiltakene som er 

nevnt i artikkel 14 nr. 1 og 2, bygge på de beste tilgjengelige 

teknikker uten at bruk av en bestemt teknikk eller teknologi 

påbys. 

3.  Vedkommende myndighet skal fastsette utslipps-

grenseverdier som sikrer at utslipp under normale driftsforhold 

ikke overstiger utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikker som fastsatt i beslutningene om BAT-

konklusjoner nevnt i artikkel 13 nr. 5, på en av følgende måter: 

a)  fastsettelse av utslippsgrenseverdier som ikke er høyere 

enn utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikker. Disse utslippsgrenseverdiene skal 

uttrykkes for det samme eller et kortere tidsrom og under 

samme referanseforhold som utslippsnivåene som er 

forbundet med de beste tilgjengelige teknikker, eller 

b)  fastsettelse av andre utslippsverdier enn verdiene nevnt i 

bokstav a) når det gjelder verdier, tidsrom og 

referanseforhold. 

Når bokstav b) anvendes, skal vedkommende myndighet 

minst årlig vurdere resultatene av utslippsovervåkingen for å 

sikre at utslipp under normale driftsforhold ikke har oversteget 

utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige 

teknikker. 

4.  Som unntak fra nr. 3 og uten at det berører artikkel 18, 

kan vedkommende myndighet i bestemte tilfeller fastsette 

mindre strenge utslippsgrenseverdier. Et slikt unntak kan 

anvendes bare når en vurdering viser at oppnåelsen av 

utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige 

teknikker som beskrevet i BAT-konklusjonene, ville føre til 

uforholdsmessig høyere kostnader sammenlignet med 

miljøfordelene på grunn av 

a)  det berørte anleggets geografiske plassering eller lokale 

miljøforhold eller 

b)  det berørte anleggets tekniske egenskaper. 

Vedkommende myndighet skal i et vedlegg til vilkårene for 

tillatelse dokumentere årsakene til anvendelsen av første ledd, 

herunder resultatet av vurderingen og begrunnelsen for de 

fastsatte vilkårene. 

Utslippsgrenseverdiene som fastsettes i samsvar med første 

ledd, skal imidlertid ikke overstige utslippsgrenseverdiene 

fastsatt i vedleggene til dette direktiv, der de får anvendelse. 

Vedkommende myndighet skal i alle tilfeller sikre at ingen 

betydelig forurensning forårsakes og at et høyt vernenivå for 

miljøet som helhet oppnås.  
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På grunnlag av opplysninger som medlemsstatene framlegger 

i samsvar med artikkel 72 nr. 1, særlig om anvendelsen av 

dette ledd, kan Kommisjonen ved behov vurdere og gjennom 

retningslinjer ytterligere klargjøre de kriterier som det skal tas 

hensyn til ved anvendelsen av dette ledd. 

Vedkommende myndighet skal revurdere anvendelsen av 

første ledd som en del av hver revurdering av vilkårene for 

tillatelse i henhold til artikkel 21. 

5.  Vedkommende myndighet kan gi midlertidige unntak fra 

kravene i nr. 2 og 3 i denne artikkel og fra artikkel 11 

bokstav a) og b) i et samlet tidsrom på høyst ni måneder for 

prøving og bruk av ny teknikk, forutsatt at bruken av den nye 

teknikken ved utløpet av det fastsatte tidsrommet enten 

opphører eller fører til utslippsnivåer som minst tilsvarer 

utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige 

teknikker. 

Artikkel 16 

Overvåkingskrav 

1.  Overvåkingskravene nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav c) 

skal, der dette er relevant, bygge på konklusjonene om 

overvåking som beskrives i BAT-konklusjonene. 

2.  Hyppigheten av den regelmessige overvåkingen nevnt i 

artikkel 14 nr. 1 bokstav e) skal fastsettes av vedkommende 

myndighet i en tillatelse for hvert enkelt anlegg eller i 

generelle bindende regler. 

Med forbehold for første ledd skal regelmessig overvåking 

utføres minst hvert femte år for grunnvann og minst hvert 

tiende år for jord, med mindre overvåkingen bygger på en 

systematisk vurdering av risikoen for forurensning. 

Artikkel 17 

Generelle bindende regler for former for virksomhet som 

er oppført i vedlegg I 

1.  Når medlemsstatene vedtar generelle bindende regler, 

skal de sikre en integrert tilnærming og et høyt nivå for 

miljøvern som tilsvarer nivået som kan oppnås med 

individuelle vilkår for tillatelse. 

2.  Generelle bindende regler skal bygge på de beste 

tilgjengelige teknikker uten at det påbys bruk av en bestemt 

teknikk eller teknologi for å sikre samsvar med artikkel 14 

og 15. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at generelle bindende regler 

ajourføres for å ta hensyn til utviklingen innen beste 

tilgjengelige teknikker og for å sikre samsvar med artikkel 21. 

4.  Generelle bindende regler som vedtas i samsvar med 

nr. 1–3, skal inneholde en henvisning til dette direktiv, eller 

det skal vises til direktivet når de kunngjøres. 

Artikkel 18 

Miljøkvalitetsstandarder 

Dersom en miljøkvalitetsstandard gjør det nødvendig med 

strengere vilkår enn dem som kan oppnås ved bruk av de beste 

tilgjengelige teknikker, skal tilleggstiltak inkluderes i 

tillatelsen uten at det berører andre tiltak som kan treffes for å 

oppfylle miljøkvalitetsstandardene. 

Artikkel 19 

Utvikling innen beste tilgjengelige teknikker 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet følger 

eller er underrettet om utviklingen innen beste tilgjengelige 

teknikker og om offentliggjøring av nye eller ajourførte BAT-

konklusjoner, og skal gjøre opplysningene tilgjengelige for 

den berørte offentlighet. 

Artikkel 20 

Driftsansvarliges endringer av anlegg 

1.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre 

at den driftsansvarlige underretter vedkommende myndighet 

om alle planlagte endringer av et anleggs art eller virkemåte, 

eller om en utvidelse av anlegget, når dette kan få følger for 

miljøet. Ved behov skal vedkommende myndighet ajourføre 

tillatelsen. 

2.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å påse 

at den driftsansvarlige ikke foretar planlagte vesentlige 

endringer uten tillatelse gitt i samsvar med dette direktiv. 

Søknaden om tillatelse og vedkommende myndigheters 

beslutning skal omfatte de delene av anlegget og de 

forholdene nevnt i artikkel 12 som kan bli berørt av den 

vesentlige endringen. 

3.  En endring av et anleggs art eller virkemåte, eller en 

utvidelse av anlegget, skal anses som vesentlig dersom 

endringen eller utvidelsen i seg selv oppnår kapasitets-

tersklene som er fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 21 

Vedkommende myndighets revurdering og ajourføring av 

vilkårene for tillatelse 

1.  Medlemsstaten skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

vedkommende myndighet i samsvar med nr. 2–5 regelmessig 

revurderer alle vilkår for tillatelse og, når det er nødvendig for 

å sikre samsvar med dette direktiv, ajourfører disse vilkårene.  
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2.  På anmodning fra vedkommende myndighet skal den 

driftsansvarlige framlegge alle opplysninger som er nødvendige 

for å revurdere vilkårene for tillatelse, herunder særlig resultater 

av utslippsovervåking og andre opplysninger som gjør det mulig 

å sammenligne anleggets drift med de beste tilgjengelige 

teknikker som beskrives i gjeldende BAT-konklusjoner, og med 

utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige 

teknikker. 

Når vedkommende myndighet revurderer vilkår for tillatelse, 

skal den bruke alle opplysninger som har framkommet ved 

overvåking eller inspeksjon. 

3.  Innen fire år etter offentliggjøring av beslutninger om 

BAT-konklusjoner i samsvar med artikkel 13 nr. 5 om 

anleggets hovedvirksomhet, skal vedkommende myndighet 

sikre 

a)  at alle vilkår for tillatelsen for det berørte anlegget 

revurderes og ved behov ajourføres for å sikre samsvar 

med dette direktiv, og særlig med artikkel 15 nr. 3 og 4, 

der dette er relevant, 

b)  at anlegget oppfyller disse vilkårene for tillatelse. 

Ved revurderingen skal det tas hensyn til alle nye eller 

ajourførte BAT-konklusjoner som gjelder anlegget og er 

vedtatt i samsvar med artikkel 13 nr. 5 etter at tillatelsen ble 

utstedt eller senest ble revurdert. 

4.  Dersom et anlegg ikke er omfattet av noen av BAT-

konklusjonene, skal vilkårene for tillatelse revurderes og ved 

behov ajourføres dersom utviklingen innen beste tilgjengelige 

teknikker muliggjør en betydelig utslippsreduksjon. 

5.  Vilkårene for tillatelse skal revurderes og ved behov 

oppdateres i det minste i følgende tilfeller: 

a)  forurensningen forårsaket av anlegget er så omfattende at 

det er nødvendig å revidere tillatelsens eksisterende 

utslippsgrenseverdier eller tilføye nye, 

b)  hensynet til driftssikkerheten gjør det nødvendig å bruke 

andre teknikker, 

c)  det er nødvendig for å oppfylle en ny eller revidert 

miljøkvalitetsstandard i samsvar med artikkel 18. 

Artikkel 22 

Nedlegging av anlegg 

1.  Uten at det berører direktiv 2000/60/EF, direktiv 

2004/35/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF 

av 12. desember 2006 om vern av grunnvann mot 

forurensning og forringelse(1) og relevant unionsregelverk om 

vern av jord, skal vedkommende myndighet fastsette vilkår for 

tillatelse som sikrer samsvar med nr. 3 og 4 i denne artikkel 

ved endelig opphør av virksomheten. 

  

(1) EUT L 372 av 27.12.2006, s. 19. 

2.  Dersom virksomheten omfatter bruk, produksjon eller 

utslipp av relevante farlige stoffer, skal den driftsansvarlige ta 

hensyn til muligheten for forurensning av jord og grunnvann 

på anleggsstedet og utarbeide en tilstandsrapport som skal 

framlegges for vedkommende myndighet før driften av 

anlegget starter eller før en tillatelse for et anlegg ajourføres 

for første gang etter 7. januar 2013. 

Tilstandsrapporten skal inneholde opplysningene som er 

nødvendige for å fastslå jordens og grunnvannets tilstand med 

hensyn til forurensning med sikte på å foreta en kvantifisert 

sammenligning med tilstanden ved endelig opphør av 

virksomheten i samsvar med nr. 3. 

Tilstandsrapporten skal inneholde minst følgende 

opplysninger: 

a)  opplysninger om nåværende bruk og, dersom slike finnes, 

om tidligere bruk av stedet, 

b) dersom slike finnes, eksisterende opplysninger om 

målinger av jord og grunnvann som gjenspeiler tilstanden 

på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, eller alternativt 

nye målinger av jord og grunnvann der det tas hensyn til 

muligheten for at jord og grunnvann forurenses av de 

farlige stoffene som skal brukes, produseres eller slippes 

ut fra det berørte anlegget. 

Dersom opplysninger gitt i henhold til annen nasjonal 

lovgivning eller annet unionsregelverk oppfyller kravene i 

dette nummer, kan disse opplysningene innlemmes i eller 

vedlegges tilstandsrapporten. 

Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer for innholdet i 

tilstandsrapporten. 

3.  Ved endelig opphør av virksomheten skal den 

driftsansvarlige vurdere jordens og grunnvannets tilstand med 

hensyn til forurensning med farlige stoffer som er brukt, 

produsert eller sluppet ut av anlegget. 

Dersom et anlegg har forårsaket betydelig forurensning av jord 

eller grunnvann med relevante farlige stoffer sammenlignet med 

tilstanden som ble fastsatt i tilstandsrapporten nevnt i nr. 2, skal 

den driftsansvarlige treffe nødvendige tiltak for å håndtere 

forurensningen slik at stedet føres tilbake til denne tilstanden. 

For dette formålet kan det tas hensyn til tiltakenes tekniske 

gjennomførbarhet. 

Ved endelig opphør av virksomheten og dersom forurensningen 

av jord og grunnvann på stedet utgjør en betydelig risiko for 

menneskers helse eller miljøet som følge av den tillatte 

virksomheten som utføres av den driftsansvarlige før tillatelsen 

for anlegget ajourføres for første gang etter 7. januar 2013, og 

idet det tas hensyn til tilstanden til anleggsstedet som er fastsatt i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav d), skal den 

driftsansvarlige uten at det berører anvendelsen av første ledd, 

treffe nødvendige tiltak for å fjerne, kontrollere, inneslutte eller 

redusere mengden av relevante farlige stoffer slik at 

anleggsstedet når det gjelder nåværende eller godkjent framtidig 

bruk, ikke lenger utgjør en slik risiko.  
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4.  Dersom det ikke kreves at den driftsansvarlige utarbeider 

en tilstandsrapport som nevnt i nr. 2, skal vedkommende ved 

endelig opphør av virksomheten treffe nødvendige tiltak for å 

fjerne, kontrollere, inneslutte eller redusere mengden av 

relevante farlige stoffer slik at anleggsstedet når det gjelder 

nåværende eller godkjent framtidig bruk, ikke lenger utgjør en 

betydelig risiko for menneskers helse eller miljøet på grunn av 

forurensning av jord og grunnvann som følge av den tillatte 

virksomheten, og idet det tas hensyn til tilstanden til 

anleggsstedet som ble fastsatt i samsvar med artikkel 12 nr. 1 

bokstav d). 

Artikkel 23 

Miljøinspeksjoner 

1.  Medlemsstatene skal opprette en ordning for miljøin-

speksjon av anlegg, som skal omfatte undersøkelse av alle ulike 

typer relevante miljøvirkninger fra de berørte anleggene. 

Medlemsstatene skal sikre at de driftsansvarlige yter 

vedkommende myndighets representanter all nødvendig 

bistand, slik at de kan gjennomføre inspeksjoner av anlegget, ta 

prøver og samle inn alle opplysninger som er nødvendige for at 

de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktivs 

formål. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at alle anlegg er omfattet av 

en miljøinspeksjonsplan på nasjonalt, regionalt eller lokalt 

plan, og sikre at denne planen gjennomgås regelmessig og 

eventuelt ajourføres. 

3.  Hver miljøinspeksjonsplan skal omfatte følgende: 

a)  en generell vurdering av relevante betydelige miljø-

problemer, 

b)  det geografiske området som omfattes av inspeksjons-

planen, 

c)  et register over anleggene som omfattes av planen, 

d)  framgangsmåter for utarbeiding av programmer for 

regelmessige miljøinspeksjoner i henhold til nr. 4, 

e)  framgangsmåter for ikke-rutinemessige miljøinspeksjoner 

i henhold til nr. 5, 

f)  eventuelt bestemmelser om samarbeidet mellom ulike 

inspeksjonsmyndigheter. 

4.  På grunnlag av inspeksjonsplaner skal vedkommende 

myndighet regelmessig utarbeide programmer for rutinemessige 

miljøinspeksjoner, herunder hyppighet for besøk på stedet for 

ulike typer anlegg. 

Tidsrommet mellom to besøk på stedet skal bygge på en 

systematisk vurdering av miljørisikoene ved de berørte 

anleggene og skal ikke være lenger enn ett år for anlegg som 

medfører størst risiko, og tre år for anlegg som medfører minst 

risiko. 

Dersom det ved inspeksjon er avdekket et alvorlig tilfelle av 

manglende overholdelse av vilkårene for tillatelse, skal det 

foretas et nytt besøk på stedet innen seks måneder etter denne 

inspeksjonen. 

Den systematiske vurderingen av miljørisikoer skal bygge på 

minst følgende kriterier: 

a)  den potensielle og faktiske virkningen av de berørte 

anleggene på menneskers helse og miljøet, idet det tas 

hensyn til utslippenes nivåer og art, lokalmiljøets 

følsomhet og risikoen for ulykker, 

b)  opplysninger om tidligere oppfyllelse av vilkår for 

tillatelse, 

c)  den driftsansvarliges deltaking i unionsordningen for 

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) i henhold til 

forordning (EF) nr. 1221/2009(1). 

Kommisjonen kan vedta retningslinjer for kriteriene for 

vurderingen av miljørisikoer. 

5.  Ikke-rutinemessige miljøinspeksjoner skal foretas for å 

undersøke alvorlige miljøklager, alvorlige miljøulykker, 

hendelser og tilfeller av manglende overholdelse så snart som 

mulig og eventuelt før en tillatelse gis, revurderes eller 

ajourføres. 

6.  Etter hvert besøk skal vedkommende myndighet utarbeide 

en rapport som gir relevante opplysninger om anleggets 

oppfyllelse av vilkårene for tillatelse og konklusjoner om 

hvorvidt ytterligere tiltak er nødvendige. 

Rapporten skal meddeles den berørte driftsansvarlige innen to 

måneder etter besøket på stedet. Rapporten skal gjøres 

offentlig tilgjengelig av vedkommende myndighet i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 

28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon(2) 

innen fire måneder etter besøket på stedet. 

Uten at det berører artikkel 8 nr. 2, skal vedkommende 

myndighet sikre at den driftsansvarlige innen rimelig tid 

treffer alle nødvendige tiltak som er påvist i rapporten.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 av 

25. november 2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei 

fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) 

(EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1). 

(2) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 
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Artikkel 24 

Tilgang til opplysninger og offentlighetens deltaking i 

tillatelsesprosessen 

1.  Medlemsstatene skal sikre at offentligheten tidlig gis en 

faktisk mulighet til å delta i følgende prosesser: 

a)  utstedelse av tillatelse for nye anlegg, 

b)  utstedelse av tillatelse for en vesentlig endring, 

c)  utstedelse eller ajourføring av en tillatelse for et anlegg 

der artikkel 15 nr. 4 foreslås anvendt, 

d)  ajourføring av en tillatelse eller vilkår for tillatelse for et 

anlegg i samsvar med artikkel 21 nr. 5 bokstav a). 

Framgangsmåten fastsatt i vedlegg IV får anvendelse på slik 

deltaking. 

2.  Når en beslutning om utstedelse, revurdering eller 

ajourføring av en tillatelse er truffet, skal vedkommende 

myndighet offentliggjøre, herunder via Internett i forbindelse 

med bokstav a), b) og f), følgende opplysninger: 

a)  innholdet i beslutningen, herunder en kopi av tillatelsen 

og alle senere ajourføringer, 

b)  begrunnelsen for beslutningen, 

c)  resultatene av samrådene som ble avholdt før beslutningen 

ble tatt, og en forklaring av hvordan det ble tatt hensyn til 

disse i beslutningen, 

d)  tittelen på BAT-referansedokumentene som er relevante 

for det berørte anlegget eller den berørte virksomheten, 

e)  hvordan vilkårene for tillatelse nevnt i artikkel 14, 

herunder utslippsgrenseverdiene, er fastsatt på bakgrunn 

av de beste tilgjengelige teknikker og utslippsnivåer som 

er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker, 

f)  dersom et unntak er gitt i samsvar med artikkel 15 nr. 4, 

den særlige begrunnelsen for unntaket på grunnlag av 

kriteriene fastsatt i nevnte nummer og vilkårene som er 

pålagt. 

3.  Vedkommende myndighet skal også gjøre følgende 

opplysninger tilgjengelige for offentligheten, blant annet via 

Internett, i det minste i forbindelse med bokstav a): 

a)  relevante opplysninger om de tiltak den driftsansvarlige 

har truffet ved endelig opphør av virksomheten i samsvar 

med artikkel 22, 

b)  resultatene av utslippsovervåkingen som kreves i henhold 

til vilkårene for tillatelse og er i vedkommende 

myndighets besittelse. 

4.  Nr. 1, 2 og 3 i denne artikkel får anvendelse med 

forbehold for begrensningene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 og 2 i 

direktiv 2003/4/EF. 

Artikkel 25 

Klageadgang 

1.  Medlemsstatene skal innenfor rammen av den relevante 

nasjonale rettsorden sørge for at medlemmer av den berørte 

offentlighet har adgang til klagebehandling ved en domstol 

eller et annet uavhengig og upartisk organ opprettet ved lov, 

for å prøve den materiell- eller prosessrettslige lovligheten av 

enhver beslutning, handling eller unnlatelse som omfattes av 

artikkel 24, når ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  de har tilstrekkelig interesse eller 

b)  de hevder at det foreligger en rettighetskrenkelse, dersom 

dette er en forutsetning i henhold til en medlemsstats 

forvaltningsprosessrett. 

2.  Medlemsstatene skal bestemme på hvilket stadium 

beslutningene, handlingene eller unnlatelsene kan prøves. 

3.  Medlemsstatene skal bestemme hva som utgjør en 

tilstrekkelig interesse og en rettighetskrenkelse, i samsvar med 

målet om å gi den berørte offentlighet omfattende 

klageadgang. 

Den interessen som enhver ikke-statlig organisasjon som 

fremmer miljøvern og oppfyller alle krav i henhold til nasjonal 

lovgivning, måtte ha, skal derfor anses som tilstrekkelig i 

henhold til nr. 1 bokstav a). 

Slike organisasjoner skal også anses å ha rettigheter som kan 

krenkes, med hensyn til nr. 1 bokstav b). 

4.  Nr. 1–3 skal ikke utelukke muligheten til en foreløpig 

klagebehandling hos en forvaltningsmyndighet og skal ikke 

påvirke kravet om at alle muligheter til forvaltningsmessig 

klagebehandling skal være uttømt før det gis adgang til rettslig 

prøving, der et slikt krav eksisterer i henhold til nasjonal 

lovgivning. 

En slik behandling skal være rimelig, rettferdig, rask og ikke 

uoverkommelig dyr. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at praktiske opplysninger om 

adgang til forvaltningsmessig klagebehandling og rettslig 

prøving gjøres tilgjengelige for offentligheten.  
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Artikkel 26 

Virkninger over landegrensene 

1.  Dersom en medlemsstat fastslår at driften av et anlegg 

vil kunne få betydelige negative miljøvirkninger i en annen 

medlemsstat, eller dersom en medlemsstat som vil kunne bli 

berørt i et betydelig omfang, anmoder om det, skal den 

medlemsstat på hvis territorium det ble søkt om tillatelse i 

henhold til artikkel 4 eller artikkel 20 nr. 2, oversende den 

andre medlemsstaten de opplysningene som kreves framlagt 

eller gjort tilgjengelig i henhold til vedlegg IV, samtidig som 

den gjør opplysningene tilgjengelige for offentligheten. 

Slike opplysninger skal danne grunnlag for eventuelle 

nødvendige samråd innenfor rammen av de bilaterale 

forbindelsene mellom de to medlemsstatene etter prinsippet 

om gjensidighet og likebehandling. 

2.  Medlemsstatene skal innenfor rammen av sine bilaterale 

forbindelser sikre at søknadene i tilfellene nevnt i nr. 1 i et 

passende tidsrom også gjøres tilgjengelige for den berørte 

offentlighet i medlemsstaten som kan bli berørt av 

virkningene, slik at de får rett til å uttale seg om dem før 

vedkommende myndighet treffer beslutning. 

3.  Det skal tas hensyn til resultatene av eventuelle samråd i 

henhold til nr. 1 og 2 når vedkommende myndighet treffer 

beslutning om søknaden. 

4.  Vedkommende myndighet skal underrette enhver 

medlemsstat som har vært med i samråd i henhold til nr. 1, om 

beslutningen som er truffet om søknaden, og skal oversende 

den opplysningene nevnt i artikkel 24 nr. 2. Denne 

medlemsstaten skal treffe de tiltak som er nødvendige for å 

sikre at opplysningene gjøres tilgjengelige på en egnet måte 

for den berørte offentlighet på sitt territorium. 

Artikkel 27 

Nye teknikker 

1.  Medlemsstatene skal, når det er hensiktsmessig, 

oppmuntre til utvikling og bruk av nye teknikker, særlig nye 

teknikker som er angitt i BAT-referansedokumenter. 

2.  Kommisjonen skal utarbeide retningslinjer for å bistå 

medlemsstatene i å oppmuntre til utvikling og bruk av nye 

teknikker som nevnt i nr. 1. 

KAPITTEL III 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM FORBRENNINGSANLEGG 

Artikkel 28 

Virkeområde 

Dette kapittel får anvendelse på forbrenningsanlegg med 

samlet nominell termisk effekt lik eller større enn 50 MW, 

uansett hvilken type brensel som brukes. 

Dette kapittel får ikke anvendelse på følgende forbrennings-

anlegg: 

a)  anlegg der forbrenningsproduktene brukes til direkte 

oppvarming, tørking eller enhver annen behandling av 

gjenstander eller materialer, 

b)  etterforbrenningsanlegg som er beregnet på å rense 

røykgassene ved forbrenning, og som ikke drives som et 

uavhengig forbrenningsanlegg, 

c)  anlegg for regenerering av katalysatorer til katalytisk 

krakking, 

d)  anlegg for omdanning av hydrogensulfid til svovel, 

e)  reaktorer brukt i den kjemiske industrien, 

f)  koksovnblokker, 

g)  cowper, 

h)  enhver teknisk innretning som brukes til framdrift av 

kjøretøyer, skip eller luftfartøyer, 

i)  gassturbiner og gassmotorer som brukes på offshore-

plattformer, 

j)  anlegg som fyres med annet fast eller flytende avfall enn 

det som er nevnt i artikkel 3 nr. 31 bokstav b). 

Artikkel 29 

Regler for sammenlegging 

1.  Dersom røykgasser fra to eller flere forbrenningsanlegg 

slippes ut gjennom en felles skorstein, skal en slik kombinasjon 

av anlegg anses som ett enkelt forbrenningsanlegg og deres 

kapasitet legges sammen ved beregningen av samlet nominell 

termisk effekt. 

2.  Dersom to eller flere separate forbrenningsanlegg som 

fikk sin første tillatelse 1. juli 1987 eller senere, eller der den 

driftsansvarlige har inngitt en fullstendig søknad om tillatelse 

på nevnte dato eller senere, installeres på en slik måte at 

røykgasser, etter vedkommende myndighets vurdering og alle 

tekniske og økonomiske faktorer tatt i betraktning, kan slippes 

ut gjennom en felles skorstein, skal en slik kombinasjon av 

anlegg anses som ett forbrenningsanlegg og deres kapasitet 

legges sammen ved beregningen av samlet nominell termisk 

effekt. 

3.  Ved beregningen av samlet nominell termisk effekt for 

en kombinasjon av forbrenningsanlegg nevnt i nr. 1 og 2 skal 

det ikke tas hensyn til separate forbrenningsanlegg med 

nominell termisk effekt under 15 MW.  
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Artikkel 30 

Utslippsgrenseverdier 

1.  Røykgasser fra forbrenningsanlegg skal slippes ut under 

kontrollerte forhold gjennom en skorstein med en eller flere 

piper og med en høyde som er beregnet på en slik måte at 

menneskers helse og miljøet vernes. 

2.  Alle tillatelser for anlegg som inneholder forbrennings-

anlegg som fikk tillatelse før 7. januar 2013, eller der den 

driftsansvarlige inngir en fullstendig søknad om tillatelse før 

nevnte dato, forutsatt at anleggene settes i drift senest  

7. januar 2014, skal omfatte vilkår som sikrer at utslipp til luft 

fra disse anleggene ikke overstiger utslippsgrenseverdiene 

fastsatt i vedlegg V del 1. 

Alle tillatelser for anlegg som inneholder forbrenningsanlegg 

og er gitt unntak som nevnt i artikkel 4 nr. 4 i direktiv 

2001/80/EF, og som er i drift etter 1. januar 2016, skal omfatte 

vilkår som sikrer at utslipp til luft fra disse anleggene ikke 

overstiger utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V del 2. 

3.  Alle tillatelser for anlegg som inneholder forbrennings-

anlegg som ikke omfattes av nr. 2, skal omfatte vilkår som 

sikrer at utslipp til luft fra disse anleggene ikke overstiger 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V del 2. 

4.  Utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V del 1 og 2 

samt minstekravene til avsvovlingseffektivitet fastsatt i del 5 i 

nevnte vedlegg får anvendelse på utslipp fra hver felles 

skorstein i forhold til den samlede nominelle termiske effekten 

for hele forbrenningsanlegget. Når det i vedlegg V er fastsatt at 

utslippsgrenseverdier kan anvendes for en del av et 

forbrenningsanlegg med et begrenset antall driftstimer, får disse 

grenseverdiene anvendelse på utslippene fra denne delen av 

anlegget, men de skal fastsettes i forhold til den samlede 

nominelle termiske effekten for hele forbrenningsanlegget. 

5.  Vedkommende myndighet kan tillate utsettelse av plikten 

til å overholde utslippsgrenseverdiene for svoveldioksid fastsatt 

i artikkel 2 og 3 i inntil seks måneder når det gjelder 

forbrenningsanlegg som med sikte på dette normalt bruker 

brensel med lavt svovelinnhold, dersom den driftsansvarlige 

ikke er i stand til å overholde grenseverdiene fordi forsyningen 

av brensel med lavt svovelinnhold er avbrutt på grunn av 

alvorlig mangel på slikt brensel. 

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

om enhver utsettelse som tillates i henhold til første ledd. 

6.  Vedkommende myndighet kan gi unntak fra plikten til å 

overholde utslippsgrenseverdiene fastsatt i nr. 2 og 3 når et 

forbrenningsanlegg som normalt bare bruker gassformig 

brensel, og som ellers ville måtte utstyres med røykgassrensean-

legg, unntaksvis må bruke andre brensler på grunn av et 

plutselig avbrudd i gassforsyningen. Et slikt unntak kan gis for 

høyst ti dager, med mindre behovet for å opprettholde 

energiforsyningen veier tyngre. 

Den driftsansvarlige skal umiddelbart underrette vedkommende 

myndighet om alle unntak som gis i henhold til første ledd. 

Medlemsstatene skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

om ethvert unntak som gis i henhold til første ledd. 

7.  Dersom et forbrenningsanlegg utvides, får grenseverdiene 

fastsatt i vedlegg V del 2 anvendelse på den utvidede delen av 

anlegget som påvirkes av endringen, og de skal fastsettes i 

forhold til den samlede nominelle termiske effekten for hele 

forbrenningsanlegget. Dersom endringer av et forbrennings-

anlegg kan få følger for miljøet og berører en del av anlegget 

med en nominell termisk effekt på 50 MW eller mer, får 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V del 2 anvendelse på 

den delen av anlegget som er endret i forhold til den samlede 

nominelle termiske effekten for hele forbrenningsanlegget. 

8.  Utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V del 1 og 2 

får ikke anvendelse på følgende forbrenningsanlegg: 

a)  dieselmotorer, 

b)  gjenvinningskjeler i anlegg for produksjon av papirmasse. 

9.  For følgende forbrenningsanlegg skal Kommisjonen, på 

grunnlag de beste tilgjengelige teknikker, på nytt vurdere 

behovet for å fastsette utslippsgrenseverdier for hele Unionen 

og for å endre utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V: 

a)  forbrenningsanlegg nevnt i nr. 8, 

b)  forbrenningsanlegg i raffinerier der det fyres med 

destillasjons- og konverteringsrester fra råoljeraffinering 

til eget forbruk, alene eller sammen med andre brensler, 

idet det tas hensyn til særtrekkene ved raffinerienes 

energisystemer, 

c)  forbrenningsanlegg som fyres med andre gasser enn 

naturgass, 

d)  forbrenningsanlegg i kjemiske anlegg som bruker flytende 

restprodukter fra produksjonen som ikke-kommersielt 

brensel til eget forbruk. 

Kommisjonen skal innen 31. desember 2013 framlegge en 

rapport om resultatene av vurderingen for Europaparlamentet 

og Rådet, eventuelt ledsaget av et forslag til regelverk. 

Artikkel 31 

Avsvovlingseffektivitet 

1.  For forbrenningsanlegg som fyres med innenlandsk fast 

brensel, og som på grunn av brenslets egenskaper ikke kan 

overholde utslippsgrenseverdiene for svoveldioksid nevnt i 

artikkel 30 nr. 2 og 3, kan medlemsstatene i stedet anvende 

minstekravene til avsvovlingseffektivitet fastsatt i vedlegg V 

del 5, i samsvar med bestemmelsene om overholdelse i del 6 i 

nevnte vedlegg og etter at vedkommende myndighet har 

validert den tekniske rapporten nevnt i artikkel 72 nr. 4 

bokstav a).  
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2.  For forbrenningsanlegg som fyres med innenlandsk fast 

brensel, som samforbrenner avfall og som på grunn av det 

innenlandske faste brenslets egenskaper ikke kan overholde 

Cprosess-verdiene for svoveldioksid fastsatt i vedlegg VI del 4 

nr. 3.1 eller 3.2, kan medlemsstatene i stedet anvende 

minstekravene til avsvovlingseffektivitet fastsatt i vedlegg V 

del 5, i samsvar med bestemmelsene om overholdelse fastsatt i 

del 6 i dette vedlegg. Dersom medlemsstatene velger å 

anvende dette nummer, skal verdien for Cavfall som nevnt i 

vedlegg VI del 4 nr. 1 være lik 0 mg/Nm3. 

3.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2019 på nytt 

vurdere muligheten for å anvende minstekrav til 

avsvovlingseffektivitet fastsatt i vedlegg V del 5, idet det tas 

særlig hensyn til de beste tilgjengelige teknikker og fordeler 

som oppnås gjennom reduserte utslipp av svoveldioksid. 

Artikkel 32 

Nasjonal overgangsplan 

1.  I tidsrommet fra 1. januar 2016 til 30. juni 2020 kan 

medlemsstatene utarbeide og gjennomføre en nasjonal 

overgangsplan som omfatter forbrenningsanlegg som fikk sin 

første tillatelse før 27. november 2002, eller der den 

driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig søknad om tillatelse 

før nevnte dato, forutsatt at anlegget ble satt i drift 

senest 27. november 2003. For hvert av forbrenningsanleggene 

som omfattes av planen, skal planen omfatte utslipp av ett eller 

flere av følgende forurensende stoffer: nitrogenoksider, 

svoveldioksid og støv. For gassturbiner skal bare utslipp av 

nitrogenoksider omfattes av planen. 

Den nasjonale overgangsplanen skal ikke omfatte noen av 

følgende forbrenningsanlegg: 

a)  anlegg som omfattes av artikkel 33 nr. 1, 

b)  anlegg i raffinerier som fyres med gasser med lav 

brennverdi fra forgassing av raffinerirester eller 

destillasjons- og konverteringsrester fra råoljeraffinering 

til eget forbruk, alene eller sammen med andre brensler, 

c)  anlegg som omfattes av artikkel 35, 

d)  anlegg som omfattes av et unntak som nevnt i artikkel 4 

nr. 4 i direktiv 2001/80/EF. 

2.  Forbrenningsanlegg som omfattes av planen, kan unntas 

fra plikten til å overholde utslippsgrenseverdiene nevnt i 

artikkel 30 nr. 2 for forurensende stoffer som omfattes av 

planen, eller eventuelt avsvovlingseffektiviteten nevnt i 

artikkel 31. 

Utslippsgrenseverdiene for svoveldioksid, nitrogenoksider og 

støv som er fastsatt i den tillatelsen for forbrenningsanlegget 

som er gjeldende 31. desember 2015, særlig i henhold til 

kravene i direktiv 2001/80/EF og 2008/1/EF, skal som et 

minstekrav forbli like strenge. 

Forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på 

mer enn 500 MW som fyres med faste brensler og fikk sin 

første tillatelse etter 1. juli 1987, skal overholde utslipps-

grenseverdiene for nitrogenoksider fastsatt i vedlegg V del 1. 

3.  For hvert forurensende stoff som omfattes av den 

nasjonale overgangsplanen, skal den fastsette et tak som 

definerer den øvre grensen for samlede årlige utslipp for alle 

anleggene som omfattes av planen, på grunnlag av hvert 

anleggs samlede nominelle termiske effekt 31. desember 

2010, dets faktiske årlige driftstimer og dets brenselforbruk, 

som et gjennomsnitt for de ti seneste driftsår til og med 2010. 

Taket for år 2016 skal beregnes på grunnlag av de relevante 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg III–VII til direktiv 

2001/80/EF eller eventuelt på grunnlag av avsvovlings-

effektiviteten fastsatt i vedlegg III til direktiv 2001/80/EF. Når 

det gjelder gassturbiner, brukes utslippsgrenseverdiene for 

nitrogenoksider som er fastsatt for slike anlegg i del B i 

vedlegg VI til direktiv 2001/80/EF. Takene for år 2019 

og 2020 skal beregnes på grunnlag av de relevante utslipps-

grenseverdiene som er fastsatt i del 1 i vedlegg V til dette 

direktiv, eller eventuelt den relevante avsvovlings-

effektiviteten som er fastsatt i del 5 i vedlegg V til dette 

direktiv. Takene for år 2017 og 2018 skal fastsettes slik at 

takene avtar lineært mellom 2016 og 2019. 

Dersom et anlegg som omfattes av den nasjonale 

overgangsplanen, legges ned eller ikke lenger omfattes av 

kapittel III, skal dette ikke føre til økte samlede årlige utslipp 

fra de gjenværende anleggene som omfattes av planen. 

4.  Den nasjonale overgangsplanen skal også inneholde 

bestemmelser om overvåking og rapportering som er i 

samsvar med gjennomføringsreglene fastsatt i henhold til 

artikkel 41 bokstav b) og med tiltakene som er planlagt for 

hvert anlegg for å sikre at utslippsgrenseverdiene som vil 

gjelde fra 1. juli 2020, overholdes i rett tid. 

5.  Medlemsstatene skal senest 1. januar 2013 oversende 

sine nasjonale overgangsplaner til Kommisjonen. 

Kommisjonen skal vurdere planene, og dersom Kommisjonen 

ikke har gjort innsigelse innen tolv måneder etter at en plan er 

mottatt, skal den berørte medlemsstat anse planen som 

godkjent. 

Dersom Kommisjonen anser at en plan ikke er i samsvar med 

gjennomføringsreglene fastsatt i henhold til artikkel 41 

bokstav b), skal den underrette den berørte medlemsstat om at 

planen ikke kan godkjennes. Når det gjelder vurderingen av en 

ny utgave av en plan som en medlemsstat oversender til 

Kommisjonen, skal tidsrommet nevnt i annet ledd være seks 

måneder. 

6.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 

eventuelle senere endringer av planen.  
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Artikkel 33 

Unntak for anlegg med begrenset levetid 

1.  I tidsrommet fra 1. januar 2016 til 31. desember 2023 kan 

forbrenningsanlegg unntas fra plikten til å overholde 

utslippsgrenseverdiene nevnt i artikkel 30 nr. 2 og avsvovlings-

effektiviteten nevnt i artikkel 31, der dette er relevant, og fra å 

bli omfattet av den nasjonale overgangsplanen nevnt i 

artikkel 32 forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  forbrenningsanleggets driftsansvarlige forplikter seg i en 

skriftlig erklæring som framlegges for vedkommende 

myndighet senest 1. januar 2014, til ikke å drive anlegget i 

mer enn 17 500 driftstimer fra 1. januar 2016 til senest 

31. desember 2023, 

b)  den driftsansvarlige skal hvert år framlegge for ved-

kommende myndighet opplysninger om antall driftstimer 

etter 1. januar 2016, 

c)  utslippsgrenseverdiene for svoveldioksid, nitrogenoksider 

og støv som er fastsatt i den tillatelsen for forbrennings-

anlegget som er gjeldende 31. desember 2015, særlig i 

henhold til kravene i direktiv 2001/80/EF og 2008/1/EF, 

skal som et minstekrav forbli like strenge gjennom 

forbrenningsanleggets gjenværende driftstid. Forbrennings-

anlegg med en samlet nominell termisk effekt på mer 

enn 500 MW som fyres med faste brensler og fikk sin 

første tillatelse etter 1. juli 1987, skal overholde utslipps-

grenseverdiene for nitrogenoksider fastsatt i vedlegg V 

del 1, og 

d)  forbrenningsanlegget er ikke omfattet av et unntak som 

nevnt i artikkel 4 nr. 4 i direktiv 2001/80/EF. 

2.  Senest 1. januar 2016 skal hver medlemsstat oversende 

Kommisjonen en liste over alle forbrenningsanlegg som 

omfattes av nr. 1, herunder deres samlede nominelle termiske 

effekt, anvendte brenseltyper og gjeldende utslippsgrenseverdier 

for svoveldioksid, nitrogenoksider og støv. For anlegg som 

omfattes av nr. 1, skal medlemsstatene årlig oversende 

Kommisjonen opplysninger om antall driftstimer etter  

1. januar 2016. 

3. Når det gjelder et forbrenningsanlegg som 6. januar 2011 er 

del av et lite, isolert nett og på nevnte dato står for minst 35 % 

av forsyningen av elektrisk kraft i dette nettet, og som på 

grunn av sine tekniske egenskaper ikke kan overholde 

utslippsgrenseverdiene nevnt i artikkel 30 nr. 2, skal det  

antall driftstimer som er nevnt i nr. 1 bokstav a) i denne 

artikkel, være 18 000 fra 1. januar 2020 og til senest  

31. desember 2023, og datoen nevnt i nr. 1 bokstav b) og nr. 2 

i denne artikkel skal være 1. januar 2020. 

4.  Når det gjelder et forbrenningsanlegg med en samlet 

nominell termisk effekt på mer enn 1 500 MW som ble satt i 

drift før 31. desember 1986, og som fyrer med innenlandsk 

fast brensel med en netto brennverdi på mindre enn 

5 800 kJ/kg, et vanninnhold på mer enn 45 vektprosent, et 

kombinert vann- og askeinnhold på mer enn 60 vektprosent og 

et innhold av kalsiumoksid i aske på mer enn 10 %, skal det 

antall driftstimer som er nevnt i nr. 1 bokstav a), være 32 000. 

Artikkel 34 

Små, isolerte nett 

1.  Til 31. desember 2019 kan forbrenningsanlegg som 

6. januar 2011 var del av et lite, isolert nett, unntas fra plikten 

til å overholde utslippsgrenseverdiene nevnt i artikkel 30 nr. 2 

og, der dette er relevant, avsvovlingseffektiviteten nevnt i 

artikkel 31. Til 31. desember 2019 skal utslippsgrenseverdiene 

som er fastsatt i tillatelsene for disse forbrenningsanleggene, 

særlig i henhold til kravene i direktiv 2001/80/EF 

og 2008/1/EF, som et minstekrav forbli like strenge. 

2.  Forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk 

effekt på mer enn 500 MW som fyres med faste brensler og 

fikk sin første tillatelse etter 1. juli 1987, skal overholde 

utslippsgrenseverdiene for nitrogenoksider fastsatt i vedlegg V 

del 1. 

3.  Dersom det på en medlemsstats territorium finnes 

forbrenningsanlegg som omfattes av dette kapittel og er del av 

et lite, isolert nett, skal medlemsstaten før 7. januar 2013 

oversende Kommisjonen en liste over disse forbrennings-

anleggene, det samlede årlige energiforbruket i det lille, 

isolerte nettet og den energimengden som oppnås gjennom 

sammenkopling med andre nett. 

Artikkel 35 

Fjernvarmeanlegg 

1.  Til 31. desember 2022 kan et forbrenningsanlegg unntas 

fra plikten til å overholde utslippsgrenseverdiene nevnt i 

artikkel 30 nr. 2 og avsvovlingseffektiviteten nevnt i 

artikkel 31, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den samlede nominelle termiske effekten for forbrennings-

anlegget overstiger ikke 200 MW, 

b)  anlegget fikk sin første tillatelse før 27. november 2002, 

eller anleggets driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig 

søknad om tillatelse før nevnte dato, forutsatt at anlegget 

ble satt i drift senest 27. november 2003, 

c)  minst 50 % av anleggets produksjon av nyttbar varme som 

et glidende gjennomsnitt for et tidsrom på fem år leveres i 

form av damp eller varmtvann til et offentlig nett for 

fjernvarme, og 

d)  utslippsgrenseverdiene for svoveldioksid, nitrogenoksider 

og støv som er fastsatt i tillatelsen som er gjeldende 

31. desember 2015, særlig i henhold til kravene i direktiv 

2001/80/EF og 2008/1/EF, skal som et minstekrav forbli 

like strenge fram til 31. desember 2015.  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1545 

 

2.  Senest 1. januar 2016 skal hver medlemsstat oversende 

Kommisjonen en liste over alle forbrenningsanlegg som 

omfattes av nr. 1, herunder deres samlede nominelle termiske 

effekt, anvendte brenseltyper og gjeldende utslippsgrenseverdier 

for svoveldioksid, nitrogenoksider og støv. I tillegg skal 

medlemsstatene for alle forbrenningsanlegg som omfattes av 

nr. 1, og i tidsrommet nevnt i samme nummer, årlig underrette 

Kommisjonen om hvilken andel av hvert anleggs produksjon av 

nyttbar varme som ble levert i form av damp eller varmtvann til 

et offentlig nett for fjernvarme, uttrykt som et glidende 

gjennomsnitt for de foregående fem årene. 

Artikkel 36 

Geologisk lagring av karbondioksid 

1.  Medlemsstatene skal påse at driftsansvarlige ved alle 

forbrenningsanlegg med en nominell effekt på minst 

300 megawatt der den opprinnelige byggetillatelsen eller, i 

mangel av en slik framgangsmåte, den opprinnelige drifts-

tillatelsen er gitt etter ikrafttredelsen av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring 

av karbondioksid(1), har vurdert hvorvidt følgende vilkår er 

oppfylt: 

a)  egnede lagringssteder er tilgjengelige, 

b)  transporten er teknisk og økonomisk gjennomførbar, 

c)  det er teknisk og økonomisk mulig å ettermontere utstyr 

til CO2-fangst. 

2.  Dersom vilkårene i nr. 1 er oppfylt, skal vedkommende 

myndighet sørge for at det avsettes tilstrekkelig plass ved 

anlegget til det utstyret som er nødvendig for fangst og 

komprimering av CO2. Vedkommende myndighet skal på 

grunnlag av vurderingen nevnt i nr. 1, samt andre tilgjengelige 

opplysninger, fastsette hvorvidt disse vilkårene er oppfylt, 

særlig med hensyn til vern av miljøet og menneskers helse. 

Artikkel 37 

Funksjonssvikt eller driftsstans ved renseutstyret 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det i tillatelsene er fastsatt 

framgangsmåter ved funksjonssvikt eller driftsstans ved 

renseutstyret. 

2.  I tilfelle driftsstans skal vedkommende myndighet kreve 

at den driftsansvarlige reduserer eller stenger driften dersom 

anlegget ikke er tilbake i normal drift i løpet av 24 timer, eller 

at anlegget drives med brensler som forurenser lite. 

Den driftsansvarlige skal underrette vedkommende myndighet 

i løpet av 48 timer etter funksjonssvikten eller driftsstansen 

ved renseutstyret. 

  

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114. 

Den samlede varigheten av drift uten rensing skal ikke 

overstige 120 timer i løpet av et tidsrom på tolv måneder. 

Vedkommende myndighet kan gi unntak fra fristene fastsatt i 

første og tredje ledd i en av følgende situasjoner: 

a)  behovet for å opprettholde energiforsyningen veier tyngre, 

eller 

b)  forbrenningsanlegget med driftsstans ved renseutstyret 

ville i en begrenset periode bli erstattet av et annet anlegg 

som ville forårsake en generell økning i utslippene. 

Artikkel 38 

Overvåking av utslipp til luft 

1.  Medlemsstatene skal sikre at overvåkingen av 

luftforurensende stoffer gjennomføres i samsvar med vedlegg V 

del 3. 

2.  Det skal gjennom årlige overvåkingsprøver som fastsatt i 

vedlegg V del 3 kontrolleres at det automatiske over-

våkingsutstyret er installert og fungerer som det skal. 

3.  Vedkommende myndighet skal avgjøre hvor det skal tas 

prøver eller foretas målinger som skal brukes ved overvåking 

av utslipp. 

4.  Alle overvåkingsresultater skal registreres, behandles og 

framlegges på en slik måte at vedkommende myndighet kan 

kontrollere at tillatelsens driftsvilkår oppfylles og utslipps-

grenseverdiene overholdes. 

Artikkel 39 

Overholdelse av utslippsgrenseverdiene 

Utslippsgrenseverdiene for luft skal anses som overholdt 

dersom vilkårene fastsatt i vedlegg V del 4 er oppfylt. 

Artikkel 40 

Flerbrenselsanlegg 

1. For flerbrenselsanlegg som fyres med to eller flere brensler 

samtidig, skal vedkommende myndighet fastsette utslipps-

grenseverdiene etter følgende framgangsmåte: 

a)  som utgangspunkt brukes utslippsgrenseverdien for hvert 

enkelt brensel og forurensende stoff som tilsvarer den 

samlede nominelle termiske effekten for hele forbrennings-

anlegget, som fastsatt i vedlegg V del 1 og 2, 

b)  de veide utslippsgrenseverdiene for hver brenseltype 

bestemmes ved at hver av utslippsgrenseverdiene nevnt i 

bokstav a) multipliseres med den termiske effekten som er 

tilført av hvert brensel, og ved at hvert av multipli-

kasjonsproduktene divideres med summen av den termiske 

effekten som er tilført av samtlige brensler, 

c)  de veide utslippsgrenseverdiene for hvert brensel legges 

sammen.  



Nr. 57/1546 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

2.  For flerbrenselsanlegg som omfattes av artikkel 30 nr. 2 

og der det fyres med destillasjons- og konverteringsrester fra 

råoljeraffinering til eget forbruk, alene eller sammen med 

andre brensler, kan følgende utslippsgrenseverdier anvendes i 

stedet for utslippsgrenseverdiene som fastsettes i samsvar med 

nr. 1: 

a)  dersom det bestemmende brenslet ved driften av 

forbrenningsanlegget bidrar med 50 % eller mer til 

summen av den termiske effekten fra samtlige brensler, 

den utslippsgrenseverdien som er oppført i vedlegg V 

del 1 for det bestemmende brenslet, 

b)  dersom det bestemmende brenslet bidrar med mindre enn 

50 % til summen av den termiske effekten fra samtlige 

brensler, den utslippsgrenseverdien som fastsettes etter 

følgende framgangsmåte: 

i)  som utgangspunkt benyttes utslippsgrenseverdiene 

fastsatt i vedlegg V del 1 for hvert av brenslene som 

brukes, som tilsvarer den samlede nominelle 

termiske effekten for forbrenningsanlegget, 

ii)  utslippsgrenseverdien for det bestemmende brenslet 

beregnes ved at utslippsgrenseverdien som er fastsatt 

for dette brenslet i samsvar med i), multipliseres med 

to, og fra dette produktet trekkes deretter utslipps-

grenseverdien for det anvendte brenslet som har 

lavest utslippsgrenseverdi i henhold til vedlegg V 

del 1, som tilsvarer den samlede nominelle termiske 

effekten for forbrenningsanlegget, 

iii)  de veide utslippsgrenseverdiene for hvert anvendt 

brensel bestemmes ved at utslippsgrenseverdien 

fastsatt i henhold til i) og ii) multipliseres med den 

termiske effekten for det berørte brenslet, og ved å 

dividere dette produktet med summen av den 

termiske effekten tilført av alle brenslene, 

iv)  de veide utslippsgrenseverdiene for hvert brensel 

som fastsettes i henhold til iii), legges sammen. 

3.  For flerbrenselsanlegg som omfattes av artikkel 30 nr. 2 

og der det fyres med destillasjons- og konverteringsrester fra 

råoljeraffinering til eget forbruk, alene eller sammen med 

andre brensler, kan følgende gjennomsnittlige utslipps-

grenseverdier for svoveldioksid fastsatt i vedlegg V del 7 

anvendes i stedet for utslippsgrenseverdiene som fastsettes i 

samsvar med nr. 1 eller 2 i denne artikkel. 

Artikkel 41 

Gjennomføringsregler 

Det skal fastsettes gjennomføringsregler for 

a)  fastsettelse av perioder med driftsstart og driftsstans nevnt 

i artikkel 3 nr. 27 og i vedlegg V del 4 nr. 1, og 

b)  de nasjonale overgangsplanene nevnt i artikkel 32, og 

særlig fastsettelsen av utslippstak og tilknyttet overvåking 

og rapportering. 

Disse gjennomføringsreglene skal vedtas etter framgangs-

måten med forskriftskomité nevnt i artikkel 75 nr. 2. Kommi-

sjonen skal framlegge egnede forslag senest 7. juli 2011. 

KAPITTEL IV 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM AVFALLS-

FORBRENNINGS- OG SAMFORBRENNINGSANLEGG 

Artikkel 42 

Virkeområde 

1.  Dette kapittel får anvendelse på avfallsforbrennings- og 

samforbrenningsanlegg som forbrenner eller samforbrenner 

fast eller flytende avfall. 

Dette kapittel får ikke anvendelse på forgassings- eller 

pyrolyseanlegg dersom gassene som er resultat av denne 

varmebehandlingen av avfall, renses i en slik grad at de ikke 

lenger utgjør avfall før forbrenningen og ikke kan forårsake 

utslipp som er høyere enn dem som oppstår ved brenning av 

naturgass. 

I dette kapittel skal avfallsforbrenningsanlegg og sam-

forbrenningsanlegg omfatte alle forbrenningslinjer eller 

samforbrenningslinjer, anlegg for mottak og lagring samt 

forbehandlingsanlegg på stedet, avfalls-, brensels- og 

lufttilførselssystemer, kjeler, utstyr for behandling av 

røykgasser, utstyr for behandling eller lagring av reststoffer og 

spillvann på stedet, skorsteiner, utstyr og systemer for kontroll 

av forbrennings- og samforbrenningsvirksomhet samt for 

registrering og overvåking av forbrennings- eller sam-

forbrenningsforholdene. 

Dersom andre prosesser enn oksidering brukes for 

varmebehandling av avfall, som pyrolyse, forgassing eller 

plasmabehandling, skal avfallsforbrennings- eller sam-

forbrenningsanlegget omfatte både varmebehandlingsprosessen 

og den påfølgende forbrenningsprosessen. 

Dersom samforbrenningen skjer på en slik måte at anleggets 

hovedformål ikke er produksjon av energi eller materielle 

produkter, men snarere varmebehandling av avfall, skal 

anlegget anses som et avfallsforbrenningsanlegg. 

2.  Dette kapittel får ikke anvendelse på følgende anlegg: 

a)  anlegg som behandler bare følgende avfallstyper: 

i)  avfall oppført i artikkel 3 nr. 31 bokstav b), 

ii)  radioaktivt avfall, 

iii)  dyreskrotter som omfattet av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 av 3. oktober 2002 

om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke 

er beregnet på konsum(1),  

  

(1) EFT L 273 av 10.10.2002, s. 1. 
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iv)  avfall fra leting etter og utvinning av olje- og 

gassressurser som stammer fra offshoreinstallasjoner 

og forbrennes om bord på installasjonene, 

b)  forsøksanlegg som brukes til forskning, utvikling og 

prøving for å forbedre forbrenningsprosessen, og som 

behandler mindre enn 50 tonn avfall per år. 

Artikkel 43 

Definisjon av rest 

I dette kapittel menes med «rest» ethvert flytende eller fast 

avfall som produseres av et avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegg. 

Artikkel 44 

Søknad om tillatelse 

En søknad om tillatelse for et avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegg skal omfatte en beskrivelse av de 

tiltak som er planlagt for å sikre at følgende krav oppfylles: 

a)  anlegget er konstruert, utstyrt og vil bli vedlikeholdt og 

drevet på en slik måte at kravene i dette kapittel oppfylles, 

idet det tas hensyn til de kategorier av avfall som skal 

forbrennes eller samforbrennes, 

b)  varmen som produseres gjennom forbrennings- og 

samforbrenningsprosessen, gjenvinnes så langt det er 

praktisk mulig gjennom produksjon av varme, damp eller 

elektrisk kraft, 

c)  restene blir så få og så lite skadelige som mulig, og 

eventuelt blir resirkulert, 

d)  sluttbehandlingen av rester som ikke kan forhindres, 

reduseres eller resirkuleres, vil bli utført i samsvar med 

nasjonal lovgivning og Unionens regelverk. 

Artikkel 45 

Vilkår for tillatelse 

1.  Tillatelsen skal omfatte følgende: 

a)  en liste over alle typer avfall som kan behandles, om 

mulig på grunnlag av de typer avfall som er angitt i den 

europeiske listen over avfall som er utarbeidet ved vedtak 

2000/532/EF, og eventuelt med opplysninger om 

mengden av hver type avfall, 

b)  anleggets samlede kapasitet for avfallsforbrenning eller 

samforbrenning, 

c)  grenseverdiene for utslipp til luft og vann, 

d)  krav til pH, temperatur og gjennomstrømning i 

forbindelse med utslipp av spillvann, 

e)  framgangsmåtene for prøvetaking og måling samt 

hyppighet som skal brukes for å oppfylle vilkårene som er 

fastsatt for utslippsovervåking, 

f)  det lengste tillatte tidsrom i forbindelse med teknisk 

uunngåelig driftsstans, driftsforstyrrelse eller svikt i 

renseanlegget eller måleutstyret, der utslippene til luft og 

utslippene av spillvann kan overstige de fastsatte 

utslippsgrenseverdiene. 

2.  I tillegg til kravene fastsatt i nr. 1 skal tillatelsen som gis 

til et avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg som 

bruker farlig avfall, omfatte følgende: 

a)  en liste over hvilke mengder av de ulike kategoriene av 

farlig avfall som kan behandles, 

b)  minste og største massestrøm for det farlige avfallet, dets 

laveste og høyeste brennverdier samt dets største innhold 

av polyklorerte bifenyler, pentaklorfenol, klor, fluor, 

svovel, tungmetaller og andre forurensende stoffer. 

3.  Medlemsstatene kan til bruk i tillatelsen utarbeide lister 

over kategorier av avfall som kan samforbrennes i visse 

kategorier av samforbrenningsanlegg. 

4.  Vedkommende myndighet skal regelmessig revurdere og 

ved behov ajourføre vilkårene for tillatelse. 

Artikkel 46 

Begrensning av utslipp 

1.  Røykgasser fra avfallsforbrenningsanlegg og 

samforbrenningsanlegg skal slippes ut under kontrollerte 

forhold gjennom en skorstein med en høyde som beregnes på 

en slik måte at menneskers helse og miljøet vernes. 

2.  Utslipp til luft fra avfallsforbrenningsanlegg og 

samforbrenningsanlegg skal ikke overstige utslipps-

grenseverdiene som er fastsatt i vedlegg VI del 3 og 4 eller i 

samsvar med del 4 i nevnte vedlegg. 

Dersom mer enn 40 % av den produserte varmen fra et 

samforbrenningsanlegg stammer fra farlig avfall, eller dersom 

anlegget samforbrenner ubehandlet, blandet kommunalt avfall, 

gjelder utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del 3. 

3.  Utslipp til vannmiljøet av spillvann fra rensing av 

røykgasser skal begrenses så langt det er praktisk mulig, og 

konsentrasjonene av forurensende stoffer skal ikke overstige 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del 5.  
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4.  Utslippsgrenseverdiene skal gjelde ved det punktet der 

spillvann fra rensing av røykgasser slippes ut fra avfalls-

forbrennings- eller samforbrenningsanlegget. 

Dersom spillvann fra rensing av røykgasser behandles utenfor 

avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegget ved et 

renseanlegg som er beregnet bare på behandling av denne 

typen spillvann, skal utslippsgrenseverdiene fastsatt i 

vedlegg VI del 5 gjelde ved det punktet der spillvannet 

forlater renseanlegget. Dersom spillvann fra rensing av 

røykgasser behandles sammen med spillvann fra andre kilder, 

enten i eller utenfor anlegget, skal den driftsansvarlige foreta 

egnede beregninger av massebalansen på grunnlag av 

resultatene av målingene angitt i vedlegg VI del 6 nr. 3 for å 

fastsette hvilke utslippsnivåer i det endelige spillvannutslippet 

som kan tilskrives spillvann fra rensing av røykgass. 

Spillvann skal ikke i noe tilfelle fortynnes med sikte på å 

overholde utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del 5. 

5.  Avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg, 

herunder tilknyttede lagringsområder for avfall, skal 

konstrueres og drives på en slik måte at uautoriserte og 

utilsiktede utslipp av forurensende stoffer til jord, 

overflatevann og grunnvann unngås. 

Det skal være kapasitet til å lagre forurenset regnvanns-

avrenning fra avfallsforbrenningsanlegget eller forbrennings-

anlegget, eller til å lagre forurenset vann som skyldes spill eller 

brannslokking. Lagringskapasiteten skal være tilstrekkelig til å 

sikre at vannet om nødvendig kan analyseres og behandles før 

det slippes ut. 

6.  Med forbehold for artikkel 50 nr. 4 bokstav c) skal 

avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegget, eller de 

enkelte ovner som er del av et avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegg, ikke i noe tilfelle fortsette å forbrenne 

avfall i mer enn fire timer uten avbrudd dersom utslipps-

grenseverdiene overstiges. 

Sammenlagt driftstid under slike forhold skal ikke overstige 

60 timer i løpet av ett år. 

Tidsgrensen fastsatt i annet ledd får anvendelse på ovner som 

er knyttet til ett enkelt anlegg for rensing av gassrøyk. 

Artikkel 47 

Driftsstans 

Ved driftsstans skal den driftsansvarlige så snart det er 

praktisk mulig, redusere eller stanse driften til normal drift 

kan gjenopptas. 

Artikkel 48 

Overvåking av utslipp 

1.  Medlemsstatene skal sikre at overvåkingen av utslipp 

gjennomføres i samsvar med vedlegg VI del 6 og 7. 

2.  Det skal gjennom årlige overvåkingsprøver som fastsatt i 

vedlegg VI del 6 nr. 1 kontrolleres at det automatiserte 

måleutstyret er installert og fungerer som det skal. 

3.  Vedkommende myndighet skal avgjøre hvor det skal tas 

prøver eller foretas målinger som skal brukes ved overvåking 

av utslipp. 

4.  Alle overvåkingsresultater skal registreres, behandles og 

framlegges på en slik måte at vedkommende myndighet kan 

kontrollere at tillatelsens driftsvilkår oppfylles og utslipps-

grenseverdiene overholdes. 

5.  Så snart egnede måleteknikker er tilgjengelige i 

Unionen, skal Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 76 og på vilkårene fastsatt i artikkel 77 

og 78 fastsette på hvilken dato kontinuerlige måling av utslipp 

til luft av tungmetaller og dioksiner og furaner skal starte. 

Artikkel 49 

Overholdelse av utslippsgrenseverdiene 

Utslippsgrenseverdiene for luft og vann skal anses som 

overholdt dersom vilkårene angitt i vedlegg VI del 8 er 

oppfylt. 

Artikkel 50 

Driftsvilkår 

1.  Avfallsforbrenningsanlegg skal drives på en slik måte at 

det oppnås et forbrenningsnivå der totalt organisk karbon 

(TOC) i slagg og bunnaske er mindre enn 3 %, eller at 

glødetapet er mindre enn 5 % av tørrvekten. Om nødvendig 

skal teknikker for forbehandling av avfallet brukes. 

2.  Avfallsforbrenningsanlegg skal konstrueres, utstyres, 

bygges og drives på en slik måte at temperaturen i gassen som 

dannes ved forbrenning av avfall, etter siste tilførsel av 

forbrenningsluft, på en kontrollert og ensartet måte og selv 

under de mest ugunstige forhold oppvarmes til en temperatur 

på minst 850 C som beholdes i minst to sekunder. 

Samforbrenningsanlegg skal konstrueres, utstyres, bygges og 

drives på en slik måte at temperaturen i gassen som dannes 

ved samforbrenning av avfall, på en kontrollert og ensartet 

måte og selv under de mest ugunstige forhold, oppvarmes til 

en temperatur på minst 850 C som beholdes i minst to 

sekunder.  
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Ved forbrenning eller samforbrenning av farlig avfall med et 

innhold på mer enn 1 % halogenerte organiske stoffer, uttrykt 

som klor, må temperaturen være minst 1 100 C for å oppfylle 

kravet i første og annet ledd. 

Avfallsforbrenningsanleggenes temperatur i henhold til første 

og tredje ledd skal måles i nærheten av forbrenningskammerets 

innervegg. Vedkommende myndighet kan tillate målinger fra et 

annet representativt punkt i forbrenningskammeret. 

3.  Hvert forbrenningskammer i et avfallsforbrenningsanlegg 

skal være utstyrt med minst én støttebrenner. Denne brenneren 

skal tennes automatisk når temperaturen i forbrenningsgassene 

etter siste tilførsel av forbrenningsluft synker under 

temperaturene fastsatt i nr. 2. Den skal også brukes ved 

driftsstart og driftsstans av anlegget for å sikre at temperaturene 

opprettholdes til enhver tid under disse prosessene og så lenge 

det finnes uforbrent avfall i forbrenningskammeret. 

Støttebrenneren skal ikke tilføres brensel som kan forårsake 

høyere utslipp enn det som er resultatet av brenning av gassolje 

som definert i artikkel 2 nr. 2 i rådsdirektiv 1999/32/EF 

av 26. april 1999 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse 

flytende brennstoffer(1), flytende gass eller naturgass. 

4.  Avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg skal 

bruke et automatisk system som hindrer innmating av avfall i 

følgende situasjoner: 

a)  ved driftsstart, inntil temperaturen fastsatt i nr. 2 i denne 

artikkel eller temperaturen fastsatt i samsvar med 

artikkel 51 nr. 1 er nådd, 

b)  når temperaturen fastsatt i nr. 2 i denne artikkel eller 

temperaturen fastsatt i samsvar med artikkel 51 nr. 1 ikke 

opprettholdes, 

c)  når de kontinuerlige målingene viser at en utslipps-

grenseverdi er oversteget som følge av forstyrrelser eller 

svikt i renseanlegget for røykgass. 

5.  Varme som produseres ved avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegg, skal gjenvinnes så langt det er 

praktisk mulig. 

6.  Smittefarlig medisinsk avfall skal føres direkte inn i 

ovnen uten å blandes med andre kategorier avfall først og uten 

direkte håndtering. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegget drives og kontrolleres av en fysisk 

person med de nødvendige kvalifikasjoner til å lede anlegget. 

  

(1) EFT L 121 av 11.5.1999, s. 13. 

Artikkel 51 

Tillatelse til å endre driftsvilkår 

1.  Vedkommende myndighet kan godkjenne andre vilkår 

enn dem som er fastsatt i artikkel 50 nr. 1, 2 og 3 og, når det 

gjelder temperatur, i nr. 4 i samme artikkel, og som er angitt i 

tillatelsen for visse kategorier avfall eller for visse typer 

varmebehandling, forutsatt at de andre kravene i dette kapittel 

oppfylles. Medlemsstatene kan fastsette regler for slik 

godkjenning. 

2.  For avfallsforbrenningsanlegg skal endringer i 

driftsvilkårene ikke forårsake mer rester eller rester med 

høyere innhold av organiske forurensende stoffer enn restene 

som ville vært resultatet under vilkårene fastsatt i artikkel 50 

nr. 1, 2 og 3. 

3.  Utslipp av totalt organisk karbon og karbonmonoksid fra 

avfallsforbrenningsanlegg som har fått tillatelse til å endre 

driftsvilkår i samsvar med nr. 1, skal også overholde 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VI del 3. 

Utslipp av totalt organisk karbon fra barkkjeler i papirmasse- 

og papirindustrien som samforbrenner avfall på stedet der det 

produseres, som var i drift og hadde tillatelse før 28. desember 

2002, og som får tillatelse til å endre driftsvilkår i samsvar 

med nr. 1, skal også overholde utslippsgrenseverdiene fastsatt 

i vedlegg VI del 3. 

4.  Alle driftsvilkår som tillates i henhold til nr. 1, 2 og 3, og 

resultatene av kontrollene som foretas, skal oversendes 

Kommisjonen av medlemsstatene som en del av opplysningene 

som gis i samsvar med bestemmelsene om rapportering i 

artikkel 72. 

Artikkel 52 

Levering og mottak av avfall 

1.  Den driftsansvarlige for et avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegg skal treffe alle nødvendige forholds-

regler med hensyn til levering og mottak av avfall for å 

forebygge eller i størst mulig grad begrense negative 

miljøvirkninger, særlig forurensning av luft, jord, overflatevann 

og grunnvann, samt lukt og støy, og direkte risiko for 

menneskers helse. 

2.  Den driftsansvarlige skal bestemme massen i hver 

kategori avfall, om mulig i samsvar med den europeiske listen 

over avfall som er utarbeidet ved kommisjonsvedtak 

2000/532/EF, før avfallet tas imot ved avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegget. 

3.  Før farlig avfall tas imot ved et avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegg, skal den driftsansvarlige samle inn 

tilgjengelige opplysninger om avfallet for å kontrollere om 

kravene i tillatelsen nevnt i artikkel 45 nr. 2 oppfylles.  
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Disse opplysningene skal omfatte 

a)  alle administrative opplysninger om produksjonsprosessen 

som finnes i dokumentene nevnt i nr. 4 bokstav a), 

b)  avfallets fysiske og, om mulig, kjemiske sammensetning og 

alle andre opplysninger som er nødvendige for å vurdere 

hvor egnet det er til den planlagte forbrenningsprosessen, 

c)  avfallets farlige egenskaper, hvilke stoffer det ikke kan 

blandes med, og hvilke forholdsregler som skal treffes ved 

håndteringen av avfallet. 

4.  Før farlig avfall tas imot ved avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegget, skal den driftsansvarlige som et 

minstekrav treffe følgende tiltak: 

a)  kontroll av dokumentene som kreves i henhold til direktiv 

2008/98/EF, og der det er relevant, av dokumentene som 

kreves i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av 

avfall(1), samt i henhold til bestemmelser om transport av 

farlig gods, 

b)  uttak av representative prøver, i størst mulig grad før 

avfallet lesses av, med mindre det ikke er hensiktsmessig, 

for ved hjelp av kontroller å fastslå samsvar med 

opplysningene fastsatt i nr. 3, og for at vedkommende 

myndigheter skal kunne bestemme det behandlede 

avfallets art. 

Prøvene nevnt i bokstav b) skal beholdes i minst én måned 

etter forbrenningen eller samforbrenningen av det berørte 

avfallet. 

5.  Vedkommende myndigheter kan gi unntak fra nr. 2, 3 og 

4 for avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg som er 

del av et anlegg som omfattes av kapittel II og forbrenner eller 

samforbrenner bare eget avfall på dette anlegget. 

Artikkel 53 

Rester 

1.  Rester skal begrenses mest mulig når det gjelder mengde 

og skadevirkning. Rester skal, der det er hensiktsmessig, 

gjenvinnes direkte i anlegget eller utenfor det. 

2.  Transport og mellomlagring av tørre rester i form av støv 

skal foregå på en slik måte at spredning i miljøet hindres. 

3.  Før det bestemmes hvordan rester skal sluttbehandles eller 

gjenvinnes, skal det utføres egnede analyser for å fastslå 

  

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

restenes fysiske og kjemiske egenskaper og forurensnings-

potensial. Analysene skal særlig omfatte den totale løselige 

fraksjonen og den løselige fraksjonen av tungmetaller. 

Artikkel 54 

Vesentlig endring 

En endring i driften av et avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegg som behandler bare ikke-farlig avfall i 

et anlegg som omfattes av kapittel II, og som vil innebære 

forbrenning eller samforbrenning av farlig avfall, skal anses 

som en vesentlig endring. 

Artikkel 55 

Rapportering og opplysninger til offentligheten om 

avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg 

1.  Søknader om nye tillatelser for avfallsforbrennings- og 

samforbrenningsanlegg skal gjøres tilgjengelige for 

offentligheten i tilstrekkelig tid på forhånd på ett eller flere 

steder, slik at offentligheten kan uttale seg til vedkommende 

myndighet før denne treffer en beslutning. Denne 

beslutningen, herunder en kopi av tillatelsen og alle senere 

ajourføringer, skal også gjøres tilgjengelig for offentligheten. 

2.  For avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg 

med en nominell kapasitet på to tonn eller mer per time skal 

rapporten nevnt i artikkel 72 omfatte opplysninger om driften 

og overvåkingen av anlegget samt gi en redegjørelse for 

forbrennings- eller samforbrenningsprosessen og utslippene til 

luft og vann i forhold til utslippsgrenseverdiene. Opplys-

ningene skal gjøres tilgjengelige for offentligheten. 

3.  Vedkommende myndighet skal utarbeide en liste over 

avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg med en 

nominell kapasitet på mindre enn to tonn per time og gjøre 

den tilgjengelig for offentligheten. 

KAPITTEL V 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM ANLEGG OG FORMER 

FOR VIRKSOMHET SOM BRUKER ORGANISKE 

LØSEMIDLER 

Artikkel 56 

Virkeområde 

Dette kapittel får anvendelse på former for virksomhet som er 

oppført i vedlegg VII del 1 og, der dette er relevant, som når 

forbrukstersklene fastsatt i del 2 i nevnte vedlegg.  
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Artikkel 57 

Definisjoner 

I dette kapittel menes med: 

1) «eksisterende anlegg» et anlegg som var i drift 29. mars 

1999, eller som ble fikk tillatelse eller ble registrert før 

1. april 2001, eller der den driftsansvarlige innga en 

fullstendig søknad om tillatelse før 1. april 2001, 

forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 1. april 2002, 

2) «røykgasser» sluttutslippet til luft gjennom en skorstein 

eller et renseanlegg av gasser som inneholder flyktige 

organiske forbindelser eller andre forurensende stoffer, 

3) «diffuse utslipp» alle utslipp til luft, jord og vann av 

flyktige organiske forbindelser, unntatt i røykgasser og, 

med mindre annet er angitt i vedlegg VII del 2, av 

løsemidler i produkter, 

4) «totale utslipp» summen av diffuse utslipp og utslipp i 

røykgasser, 

5) «stoffblanding» en stoffblanding som definert i artikkel 3 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) og om opprettelse av et europeisk 

kjemikaliebyrå(1), 

6) «klebemiddel» enhver stoffblanding, herunder alle 

organiske løsemidler eller stoffblandinger med innhold 

av organiske løsemidler for å kunne påføres, som brukes 

for å klebe sammen de ulike delene av et produkt, 

7) «trykkfarge» en stoffblanding, herunder alle organiske 

løsemidler eller stoffblandinger med innhold av 

organiske løsemidler for å kunne påføres, som brukes i 

en trykkeprosess for å trykke tekst eller bilder på en 

overflate, 

8) «lakk» et gjennomsiktig overflatebelegg, 

9) «forbruk» den totale mengden organiske løsemidler som 

tilføres i et anlegg per kalenderår eller annen 

tolvmånedersperiode, fraregnet de mengdene flyktige 

organiske forbindelser som er gjenvunnet med sikte på 

ombruk, 

10) «tilførsel» den mengden organiske løsemidler, i ren 

tilstand eller i stoffblandinger, som brukes ved utførelsen 

av en form for virksomhet, herunder løsemidler som er 

gjenvunnet innenfor eller utenfor anlegget, og som skal 

medregnes hver gang de brukes ved utførelsen av 

virksomheten, 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

11) «ombruk» bruk av organiske løsemidler som er 

gjenvunnet i et anlegg, i teknisk eller kommersielt 

øyemed, herunder bruk som brensel, men ikke gjenvunne 

organiske løsemidler som til slutt sluttbehandles som 

avfall, 

12) «kontrollerte forhold» forhold der driften av et anlegg gjør 

at de flyktige organiske forbindelsene som frigjøres under 

virksomheten, samles opp og slippes ut på en kontrollert 

måte gjennom en skorstein eller renseutstyr og derfor ikke 

er fullstendig diffuse, 

13) «driftsstart og driftsstans» prosesser, unntatt regelmessig 

gjentakende faser, der et anlegg, en utstyrsdel eller en 

beholder settes i eller ut av drift eller tomgang. 

Artikkel 58 

Erstatning av farlige stoffer 

Stoffer eller stoffblandinger som på grunn av sitt innhold av 

flyktige organiske forbindelser som klassifiseres som 

kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjons-

toksiske i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, er tildelt 

eller bør tildeles faresetningene H340, H350, H350i, H360D 

eller H360F, skal snarest mulig erstattes i størst mulig 

utstrekning med mindre skadelige stoffer eller stoffblandinger. 

Artikkel 59 

Begrensning av utslipp 

1.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre 

at hvert anlegg oppfyller ett av følgende: 

a)  utslippet av flyktige organiske forbindelser fra anlegg skal 

ikke overstige utslippsgrenseverdiene i røykgasser og 

grenseverdiene for diffuse utslipp eller de samlede utslipps-

grenseverdiene, og øvrige krav angitt i vedlegg VII del 2 

og 3 er oppfylt, 

b)  kravene i reduksjonsplanen fastsatt i vedlegg VII del 5, 

forutsatt at det oppnås en utslippsreduksjon som tilsvarer 

den som oppnås ved anvendelse av utslippsgrenseverdiene 

nevnt i bokstav a). 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 72 nr. 1 

framlegge en rapport for Kommisjonen om framskrittene med 

hensyn til å oppnå den tilsvarende utslippsreduksjonen nevnt i 

bokstav b). 

2.  Dersom den driftsansvarlige overfor vedkommende 

myndighet kan godtgjøre at grenseverdien for diffuse utslipp 

ikke er teknisk og økonomisk gjennomførbar for et enkelt 

anlegg, kan vedkommende myndighet som unntak fra nr. 1 

bokstav a) tillate at utslippene overstiger denne grenseverdien, 

forutsatt at det ikke kan forventes betydelige risikoer for 

menneskers helse eller miljøet, og at den driftsansvarlige 

overfor vedkommende myndighet godtgjør at de beste 

tilgjengelige teknikker er brukt.  
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3.  For overflatebehandling som omfattes av post 8 i 

tabellen vedlegg VII del 2 og ikke kan utføres under 

kontrollerte forhold, kan vedkommende myndighet som 

unntak fra nr. 1 tillate at anleggenes utslipp ikke lenger 

oppfyller kravene fastsatt i samme nummer, dersom den 

driftsansvarlige godtgjør overfor vedkommende myndighet at 

det ikke er teknisk og økonomisk gjennomførbart å oppfylle 

kravene, og at de beste tilgjengelige teknikker er brukt. 

4.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 

unntakene nevnt i nr. 2 og 3 i denne artikkel i samsvar med 

artikkel 72 nr. 2. 

5.  Utslippene av enten flyktige organiske forbindelser som 

er tildelt eller bør tildeles faresetningene H340, H350, H350i, 

H360D eller H360F, eller halogenerte flyktige organiske 

forbindelser som er tildelt eller bør tildeles faresetningene 

H341 eller H351, skal begrenses under kontrollerte forhold så 

langt det er teknisk og økonomisk gjennomførbart for å verne 

folkehelsen og miljøet, og skal ikke overstige de relevante 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VII del 4. 

6.  Anlegg der det utføres to eller flere former for virksomhet 

som hver for seg overstiger tersklene i vedlegg VII del 2, skal 

a)  når det gjelder stoffene angitt i nr. 5, oppfylle kravene i 

nevnte nummer for hver enkelt form for virksomhet, 

b)  når det gjelder alle andre stoffer, enten 

i)  oppfylle kravene i nr. 1 for hver enkelt form for 

virksomhet, eller 

ii)  ha totale utslipp av flyktige organiske forbindelser 

som ikke overstiger utslippene som ville vært 

resultatet dersom i) hadde blitt anvendt. 

7.  Alle egnede tiltak skal treffes for å redusere utslipp av 

flyktige organiske forbindelser til et minimum ved driftsstart 

og driftsstans. 

Artikkel 60 

Overvåking av utslipp 

Medlemsstatene skal enten ved angivelse i vilkårene for 

tillatelse eller ved generelle bindende regler sikre at 

utslippsmålinger utføres i samsvar med vedlegg VII del 6. 

Artikkel 61 

Overholdelse av utslippsgrenseverdiene 

Utslippsgrenseverdiene i røykgasser skal anses som overholdt 

dersom vilkårene fastsatt i vedlegg VII del 8 er oppfylt. 

Artikkel 62 

Rapport om overholdelse 

Den driftsansvarlige skal på anmodning fra vedkommende 

myndighet framlegge opplysninger som gjør det mulig for 

denne å kontrollere overholdelsen av ett av følgende: 

a)  utslippsgrenseverdier i røykgasser, grenseverdier for 

diffuse utslipp og samlede utslippsgrenseverdier, 

b)  kravene i reduksjonsplanen i vedlegg VII del 5, 

c)  unntakene som er gitt i samsvar med artikkel 59 nr. 2 

og 3. 

Dette kan omfatte en løsemiddelbalanse utarbeidet i samsvar 

med vedlegg VII del 7. 

Artikkel 63 

Vesentlig endring av eksisterende anlegg 

1.  En endring av den største mengden organiske løsemidler 

som tilføres et eksisterende anlegg som et gjennomsnitt for én 

dag, dersom anlegget drives på det produksjonsnivået det er 

konstruert for, under andre forhold enn driftsstart og drifts-

stans eller vedlikehold av utstyr, skal anses som vesentlig 

dersom den fører til at utslippene av flyktige organiske 

forbindelser økes med mer enn 

a)  25 % for et anlegg som utfører enten former for 

virksomhet som omfattes av de laveste terskelverdiene i 

post 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 eller 17 i vedlegg VII del 2, 

eller former for virksomhet som omfattes av de øvrige 

postene i vedlegg VII del 2, og som har et forbruk av 

løsemidler på under 10 tonn per år, 

b)  10 % for alle andre anlegg. 

2.  Dersom et eksisterende anlegg gjennomgår en vesentlig 

endring, eller for første gang omfattes av dette direktiv etter en 

vesentlig endring, skal den delen av anlegget som gjennomgår 

den vesentlige endringen, behandles enten som et nytt anlegg 

eller som et eksisterende anlegg, forutsatt at hele anleggets 

samlede utslipp ikke overstiger de utslippene som ville vært 

resultatet dersom den delen som har gjennomgått en vesentlig 

endring, ble behandlet som et nytt anlegg. 

3.  Når det foretas en vesentlig endring, skal vedkommende 

myndighet kontrollere at anlegget oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

Artikkel 64 

Utveksling av opplysninger om erstatning av organiske 

løsemidler 

Kommisjonen skal legge til rette for utveksling av 

opplysninger mellom medlemsstatene, berørt industri og ikke-

statlige organisasjoner som fremmer miljøvern, om bruken av 

organiske løsemidler og deres mulige erstatningsstoffer og 

teknikker som har minst potensial til å påvirke luft, vann, jord, 

økosystemer og menneskers helse.  
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Det skal utveksles opplysninger om alle følgende punkter: 

a)  bruksegnethet, 

b)  mulige virkninger på menneskers helse, særlig ved 

yrkesmessig eksponering, 

c)  mulige miljøvirkninger, 

d)  de økonomiske følgene, særlig kostnader for og nytte av 

mulige alternativer. 

Artikkel 65 

Tilgang til informasjon 

1.  Vedkommende myndighets beslutning, herunder en kopi 

av tillatelsen og alle senere ajourføringer, skal gjøres 

tilgjengelig for offentligheten. 

De generelle bindende reglene som gjelder for anlegg, og 

listen over anlegg som krever godkjenning og registrering, 

skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. 

2.  Resultatene av overvåkingen av utslipp som kreves i 

henhold til artikkel 60 og er i vedkommende myndighets 

besittelse, skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. 

3.  Nr. 1 og 2 i denne artikkel får anvendelse med de 

begrensninger som er fastsatt i artikkel 4 nr. 1 og 2 i direktiv 

2003/4/EF. 

KAPITTEL VI 

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM ANLEGG SOM 

PRODUSERER TITANDIOKSID 

Artikkel 66 

Virkeområde 

Dette kapittel får anvendelse på anlegg som produserer 

titandioksid. 

Artikkel 67 

Forbud mot disponering av avfall 

Medlemsstatene skal forby disponering av følgende 

avfallstyper i vannforekomster, sjøer og hav: 

a)  fast avfall, 

b)  morlutene som oppstår i filtreringsfasen etter hydrolyse av 

titanylsulfatløsningen fra anlegg som anvender 

sulfatprosessen, herunder syreholdig avfall som er 

forbundet med slik morlut, som samlet inneholder mer 

enn 0,5 % fri svovelsyre og ulike tungmetaller, og også 

morluter som er fortynnet til de inneholder høyst 0,5 % fri 

svovelsyre, 

c)  avfall fra anlegg som anvender kloridprosessen som 

inneholder mer enn 0,5 % fri saltsyre og ulike 

tungmetaller, herunder slikt avfall som er fortynnet til det 

inneholder høyst 0,5 % fri saltsyre, 

d)  filtreringssalter, slam og flytende avfall fra behandlingen 

(konsentrering eller nøytralisering) av avfallet nevnt i 

bokstav b) og c) som inneholder ulike tungmetaller, men 

ikke nøytralisert og filtrert eller sedimentert avfall som 

inneholder bare spor av tungmetaller, og som før enhver 

fortynning har en pH-verdi over 5,5. 

Artikkel 68 

Begrensning av utslipp til vann 

Anleggenes utslipp til vann skal ikke overstige 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VIII del 1. 

Artikkel 69 

Forebygging og begrensning av utslipp til luft 

1.  Utslipp av syredråper fra anleggene skal forebygges. 

2.  Anleggenes utslipp til luft skal ikke overstige 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg VIII del 2. 

Artikkel 70 

Overvåking av utslipp 

1.  Medlemsstatene skal sikre at utslipp til vann overvåkes 

for å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å 

kontrollere om vilkårene for tillatelse og artikkel 68 

overholdes. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at utslipp til luft overvåkes 

for å gjøre det mulig for vedkommende myndighet å 

kontrollere om vilkårene for tillatelse og artikkel 69 

overholdes. Overvåkingen skal som et minstekrav omfatte 

overvåking av utslipp som fastsatt i vedlegg VIII del 3. 

3.  Overvåkingen skal utføres i samsvar med CEN-

standarder eller, dersom det ikke foreligger CEN-standarder, 

skal det benyttes ISO-standarder, nasjonale standarder eller 

andre internasjonale standarder som gir data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet.  
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KAPITTEL VII 

KOMITÉBESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER 

OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 71 

Vedkommende myndigheter 

Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter som 

skal ha ansvar for å oppfylle forpliktelsene i henhold til dette 

direktiv. 

Artikkel 72 

Rapporter fra medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal sikre at Kommisjonen får 

opplysninger om gjennomføringen av dette direktiv, om 

representative data om utslipp og andre former for 

forurensning, om utslippsgrenseverdier, om bruk av de beste 

tilgjengelige teknikker i samsvar med artikkel 14 og 15, særlig 

om unntak gitt i samsvar med artikkel 15 nr. 4, og om 

framskrittene med hensyn til utviklingen og bruken av nye 

teknikker i samsvar med artikkel 27. Medlemsstatene skal 

gjøre opplysningene tilgjengelige i elektronisk format. 

2.  Type, format og hyppighet for opplysninger som skal 

gjøres tilgjengelige i henhold til nr. 1, skal fastsettes i samsvar 

med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 75 

nr. 2. Dette skal omfatte fastsettelse av hvilke spesifikke 

former for virksomhet og forurensende stoffer opplysningene 

nevnt i nr. 1 skal framlegges om. 

3.  For alle forbrenningsanlegg som omfattes av kapittel III i 

dette direktiv, skal medlemsstatene fra 1. januar 2016 

utarbeide en årlig fortegnelse over utslipp av svoveldioksid, 

nitrogenoksider og støv samt energitilførsel. 

Idet det tas hensyn til reglene for sammenlegging fastsatt i 

artikkel 29, skal vedkommende myndighet innhente følgende 

data for hvert forbrenningsanlegg: 

a)  forbrenningsanleggets samlede nominelle termiske effekt 

(MW), 

b)  type forbrenningsanlegg: kjele, gassturbin, gassmotor, 

dieselmotor, annet (angi type), 

c)  dato da driften av forbrenningsanlegget startet, 

d)  samlede årlige utslipp (tonn per år) av svoveldioksid, 

nitrogenoksider og støv (som samlet mengde svevestøv), 

e)  antall driftstimer for forbrenningsanlegget, 

f)  samlet årlig energitilførsel i forhold til netto brennverdi 

(TJ per år), fordelt på følgende brenselskategorier: kull, 

lignitt, biomasse, torv, annet fast brensel (angi type), 

flytende brensel, naturgass, andre gasser (angi type). 

De årlige dataene for hvert enkelt anlegg oppført i disse 

fortegnelsene skal gjøres tilgjengelige for Kommisjonen ved 

forespørsel. 

Et sammendrag av fortegnelsene skal gjøres tilgjengelig for 

Kommisjonen hvert tredje år, innen tolv måneder fra utgangen 

av den aktuelle treårsperioden. Data for forbrenningsanlegg i 

raffinerier skal angis separat i sammendraget. 

Kommisjonen skal i samsvar med direktiv 2003/4/EF og innen 

24 måneder fra utgangen av den aktuelle treårsperioden gjøre 

et sammendrag av sammenligningen og evalueringen av disse 

fortegnelsene tilgjengelig for medlemsstatene og 

offentligheten. 

4.  Medlemsstatene skal fra 1. januar 2016 årlig oversende 

Kommisjonen følgende opplysninger: 

a)  for forbrenningsanlegg som omfattes av artikkel 31, 

svovelinnholdet i innenlandsk fast brensel og oppnådd 

avsvovlingseffektivitet som et gjennomsnitt per måned. 

Det første året artikkel 31 får anvendelse skal den tekniske 

begrunnelsen for at det ikke var mulig å overholde 

utslippsgrenseverdiene nevnt i artikkel 30 nr. 2 og 3, også 

rapporteres, og 

b)  for forbrenningsanlegg som ikke er i drift mer enn 1 500 

driftstimer per år som et glidende gjennomsnitt for et 

tidsrom på fem år, antall driftstimer per år. 

Artikkel 73 

Gjennomgåelse 

1.  Innen 7. januar 2016 og deretter hvert tredje år skal 

Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en 

rapport der gjennomføringen av dette direktiv gjennomgås på 

grunnlag av opplysningene nevnt i artikkel 72. 

Rapporten skal omfatte en vurdering av behovet for 

unionstiltak gjennom fastsettelse eller ajourføring av 

unionsomfattende minstekrav til utslippsgrenseverdier og til 

regler for overvåking og overholdelse når det gjelder former 

for virksomhet som omfattes av BAT-konklusjoner vedtatt i 

den foregående treårsperioden, på grunnlag av følgende 

kriterier: 

a)  de berørte virksomhetenes miljøvirkning som helhet, og 

b)  situasjonen med hensyn til bruk av de beste tilgjengelige 

teknikker for de berørte formene for virksomhet. 

I denne vurderingen skal det tas hensyn til uttalelsen fra 

forumet nevnt i artikkel 13 nr. 4. 

Kapittel III i og vedlegg V til dette direktiv skal anses å 

utgjøre de unionsomfattende minstekravene til store 

forbrenningsanlegg.  
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Rapporten skal følges av forslag til regelverk der dette er 

relevant. Dersom vurderingen nevnt i annet ledd påviser et 

slikt behov, skal forslaget til regelverk omfatte bestemmelser 

som fastsetter eller ajourfører unionsomspennende minstekrav 

til utslippsgrenseverdier og til regler for overvåking og 

overholdelse for de berørte formene for virksomhet. 

2.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2012 vurdere 

behovet for å begrense utslipp fra 

a)  forbrenning av brensler i anlegg med en samlet nominell 

termisk effekt på under 50 MW, 

b)  intensiv storfeavl og 

c)  spredning av husdyrgjødsel. 

Kommisjonen skal framlegge en rapport om resultatet av 

denne gjennomgåelsen for Europaparlamentet og Rådet, 

eventuelt ledsaget av et forslag til regelverk. 

3.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2011 framlegge 

rapport for Europaparlamentet og Rådet om fastsettelsen i 

vedlegg I av 

a)  differensierte kapasitetsterskler for avl av ulike fjørfearter, 

herunder for særtilfellet vaktler, 

b)  kapasitetsterskler for samtidig avl av ulike typer dyr i 

samme anlegg. 

Kommisjonen skal framlegge en rapport om resultatet av 

denne gjennomgåelsen for Europaparlamentet og Rådet, 

eventuelt ledsaget av et forslag til regelverk. 

Artikkel 74 

Endring av vedlegg 

For at bestemmelsene i dette direktiv skal kunne tilpasses til 

den vitenskapelige og tekniske utvikling på grunnlag av de 

beste tilgjengelige teknikker, skal Kommisjonen vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 76 og på vilkårene 

fastsatt i artikkel 77 og 78 med hensyn til tilpasningen av 

vedlegg V del 3 og 4, vedlegg VI del 2, 6, 7 og 8 og 

vedlegg VII del 5, 6, 7 og 8 til den vitenskapelige og tekniske 

utvikling. 

Artikkel 75 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av en komité. 

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. 

Artikkel 76 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 48 nr. 5 og artikkel 74 skal gis Kommisjonen for en 

periode på fem år fra 6. januar 2011. Kommisjonen skal 

utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest 

seks måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte 

myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av 

samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet 

tilbakekaller den i samsvar med artikkel 77. 

2.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

artikkel 77 og 78. 

Artikkel 77 

Tilbakekalling av delegert myndighet 

1.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 48 nr. 5 og 

artikkel 74 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller Rådet. 

2.  Institusjonen som har innledet en intern framgangsmåte 

for å beslutte om en delegert myndighet skal tilbakekalles, 

skal bestrebe seg på å underrette den andre institusjonen og 

Kommisjonen i rimelig tid før endelig beslutning treffes, med 

angivelse av hvilken delegert myndighet som kan bli 

tilbakekalt, samt mulige årsaker til tilbakekallingen. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å 

gjelde. Den får anvendelse umiddelbart eller på et senere 

tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten 

av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft. Den skal 

kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 78 

Innsigelser mot delegerte rettsakter 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot 

en delegert rettsakt innen en frist på to måneder fra den dag 

underretningen ble gitt. 

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med to måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i 

nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions tidende og 

tre i kraft den dag som angis der.  
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Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist dersom 

både Europaparlamentet og Rådet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse 

mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer 

den ikke i kraft. Institusjonen som gjør innsigelse mot den 

delegerte rettsakten, skal grunngi dette. 

Artikkel 79 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette hvilke sanksjoner som får 

anvendelse ved brudd på nasjonale bestemmelser vedtatt i 

henhold til dette direktiv. De fastsatte sanksjonene skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. Medlemsstatene skal innen 7. januar 2013 

underrette Kommisjonen om disse bestemmelsene, og skal 

umiddelbart underrette den om eventuelle senere endringer. 

Artikkel 80 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 7. Januar 2013 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 2, artikkel 3 nr. 8, 11–15, 18–23, 26–30, 34–38 og 41, 

artikkel 4 nr. 2 og 3, artikkel 7, artikkel 8 og 10, artikkel 11 

bokstav e) og h), artikkel 12 nr. 1 bokstav e) og h), artikkel 13 

nr. 7, artikkel 14 nr. 1 bokstav c) ii), artikkel 14 nr. 1 

bokstav d), e), f) og h), artikkel 14 nr. 2–7, artikkel 15 nr. 2–5, 

artikkel 16, 17 og 19, artikkel 21 nr. 2–5, artikkel 22, 23, 24, 

27, 28 og 29, artikkel 30 nr. 1, 2, 3, 4, 7 og 8, artikkel 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 38 og 39, artikkel 40 nr. 2 og 3, artikkel 42 

og 43, artikkel 45 nr. 1, artikkel 58, artikkel 59 nr. 5, 

artikkel 63, artikkel 65 nr. 3, artikkel 69, 70, 71, 72 og 79, og 

første ledd og nr. 1.1, 1.4, 2.5 bokstav b), 3.1, 4, 5, 6.1 

bokstav c), 6.4 bokstav b), 6.10 og 6.11 i vedlegg I, 

vedlegg II, nr. 12 i vedlegg III, vedlegg V, bokstav b) i del 1, 

nr. 2.2, 2.4, 3.1 og 3.2 i del 4, nr. 2.5 og 2.6 i del 6 og nr. 1.1 

bokstav d) i del 8 i vedlegg VI, nr. 2 i del 4, nr. 1 i del 5, nr. 3 

i del 7 i vedlegg VII, nr. 1 og 2 bokstav c) i del 1, nr. 2 og 3 i 

del 2 og del 3 i vedlegg VIII. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra samme dato. 

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 81 

Oppheving 

1.  Direktiv 78/176/EØF, 82/883/EØF, 92/112/EØF, 

1999/13/EF, 2000/76/EF og 2008/1/EF, som endret ved 

rettsaktene oppført i vedlegg IX del A, oppheves med virkning 

fra 7. januar 2014, uten at det berører medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til frister for innarbeiding i nasjonal 

lovgivning og anvendelse av direktivene fastsatt i vedlegg IX 

del B. 

2.  Direktiv 2001/80/EF, som endret ved rettsaktene oppført 

i vedlegg IX del A, oppheves med virkning fra 1. januar 2016, 

uten at det berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn 

til frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse 

av direktivene fastsatt i vedlegg IX del B. 

3.  Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås 

som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg V. 

Artikkel 82 

Overgangsbestemmelser 

1.  I forbindelse med anlegg som utfører former for 

virksomhet nevnt i vedlegg I nr. 1.1 for former for virksomhet 

med en samlet nominell termisk effekt som overstiger 

50 MW, nr. 1.2 og 1.3, nr. 1.4 bokstav a), nr. 2.1–2.6, nr. 3.1–

3.5, nr. 4.1–4.6 for virksomhet knyttet til produksjon gjennom 

kjemisk bearbeiding, nr. 5.1 og 5.2 for former for virksomhet 

som omfattes av direktiv 2008/1/EF, nr. 5.3 bokstav a) i) 

og ii), nr. 5.4, nr. 6.1 bokstav a) og b), nr. 6.2 og 6.3, nr. 6.4 

bokstav a), nr. 6.4 bokstav b) for former for virksomhet som 

omfattes av direktiv 2008/1/EF, nr. 6.4 bokstav c) og nr. 6.5–

6.9 som er i drift og har en tillatelse før 7. januar 2013 eller 

der den driftsansvarlige har inngitt en fullstendig søknad om 

tillatelse før nevnte dato, forutsatt at disse anleggene settes i 

drift senest 7. januar 2014, skal medlemsstatene anvende de 

lover og forskrifter som er vedtatt i samsvar med artikkel 80 

nr. 1 fra 7. januar 2014, med unntak av kapittel III og 

vedlegg V. 

2.  I forbindelse med anlegg som utfører former for 

virksomhet nevnt i vedlegg I, nr. 1.1 for former for virksomhet 

med en samlet nominell termisk effekt på 50 MW, nr. 1.4 

bokstav b), nr. 4.1–4.6 for virksomhet knyttet til produksjon 

gjennom biologisk bearbeiding, nr. 5.1 og 5.2 for former for 

virksomhet som ikke omfattes av direktiv 2008/1/EF, nr. 5.3 

bokstav a) iii)–v), nr. 5.3 bokstav b), nr. 5.5 og 5.6, nr. 6.1 

bokstav c), nr. 6.4 bokstav b) for former for virksomhet som 

ikke omfattes av direktiv 2008/1/EF, og nr. 6.10 og 6.11 som 

er i drift før 7. januar 2013, skal medlemsstatene anvende de 

lover og forskrifter som er vedtatt i samsvar med dette 

direktiv fra 7. juli 2015, med unntak av kapittel III og IV og 

vedlegg V og VI.  
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3.  I forbindelse med forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 

nr. 2 skal medlemsstatene fra 1. januar 2016 anvende de lover 

og forskrifter som vedtas i samsvar med artikkel 80 nr. 1 for å 

etterkomme kapittel III og vedlegg V. 

4.  I forbindelse med forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 

nr. 3 skal medlemsstatene fra 7. januar 2013 ikke lenger 

anvende direktiv 2001/80/EF. 

5.  I forbindelse med forbrenningsanlegg som samforbren-

ner avfall, får vedlegg VI del 4 nr. 3.1 anvendelse til 

a) 31. desember 2015 for forbrenningsanlegg nevnt i 

artikkel 30 nr. 2, 

b) 6. januar 2013 for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 

nr. 3. 

6.  Vedlegg VI del 4 nr. 3.2 får anvendelse i forbindelse 

med forbrenningsanlegg som samforbrenner avfall, fra 

a) 1. januar 2016 for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 

nr. 2, 

b) 7. januar 2013 for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 

nr. 3. 

7.  Artikkel 58 får anvendelse fra 1. juni 2015. Fram til 

denne dato skal stoffer eller stoffblandinger som på grunn av 

sitt innhold av flyktige organiske forbindelser som 

klassifiseres som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller 

reproduksjonstoksiske i henhold til forordning (EF) 

nr. 1272/2008, er tildelt eller bør tildeles faresetningene H340, 

H350, H350i, H360D eller H360F eller risikosetningene R45, 

R46, R49, R60 eller R61, snarest mulig erstattes i størst mulig 

utstrekning med mindre skadelige stoffer eller stoffblandinger. 

8.  Artikkel 59 nr. 5 får anvendelse fra 1. juni 2015. Fram til 

denne datoen skal utslippene av enten flyktige organiske 

forbindelser som er tildelt eller bør tildeles faresetningene 

H340, H350, H350i, H360D eller H360F eller risikosetningene 

R45, R46, R49, R60 eller R61 eller halogenerte flyktige 

organiske forbindelser som er tildelt eller bør tildeles 

faresetningene H341 eller H351 eller risikosetningene R40 eller 

R68, begrenses under kontrollerte forhold så langt det er teknisk 

og økonomisk gjennomførbart for å verne folkehelsen og 

miljøet, og skal ikke overstige de relevante utslipps-

grenseverdiene fastsatt i vedlegg VII del 4. 

9.  Vedlegg VII del 4 nr. 2 får anvendelse fra 1. juni 2015. 

Fram til denne datoen skal en utslippsgrenseverdi 

på 20 mg/Nm3 overholdes for utslipp av halogenerte flyktige 

organiske forbindelser som er tildelt eller bør tildeles 

faresetningene H341 eller H351 eller risikosetningene R40 

eller R68, der massestrømmen for summen av forbindelsene 

som berettiger faresetningene H341 eller H351 eller merking 

med R40 eller R68, er større enn eller lik 100 g/time. 

Utslippsgrenseverdien gjelder den samlede massen av de 

enkelte forbindelsene. 

Artikkel 83 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 84 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

Kategorier av former for virksomhet nevnt i artikkel 10 

Terskelverdiene angitt nedenfor gjelder i alminnelighet for produksjonskapasitet eller ytelse. Dersom flere former for 

virksomhet som hører inn under samme virksomhetsbeskrivelse og inneholder en terskel, blir utført ved samme anlegg, 

skal kapasiteten til disse formene for virksomhet legges sammen. For avfallshåndteringsvirksomhet skal denne 

beregningen gjelde ved virksomhetsnivåene 5.1, 5.3 bokstav a) og 5.3 bokstav b). 

Kommisjonen skal fastsette retningslinjer for 

a)  forholdet mellom former for avfallshåndteringsvirksomhet som beskrives i dette vedlegg, og de som beskrives i 

vedlegg I og II til direktiv 2008/98/EF, og 

b)  fortolkningen av begrepet «industriell målestokk» i forbindelse med beskrivelsen av former for kjemisk 

industrivirksomhet i dette vedlegg. 

1.  Energiindustri 

1.1.  Forbrenning av brensler i anlegg med en samlet nominell termisk effekt på minst 50 MW 

1.2.  Raffinering av mineralolje og gass 

1.3.  Produksjon av koks 

1.4.  Omdanning til gass- eller væskeform av 

a)  kull, 

b)  andre brensler i anlegg med en samlet nominell termisk effekt på minst 20 MW. 

2.  Metallproduksjon og metallbearbeiding 

2.1.  Anlegg for røsting eller sintring av malm, herunder sulfidmalm 

2.2.  Produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting), herunder kontinuerlig støping, med en 

kapasitet på over 2,5 tonn per time 

2.3.  Bearbeiding av jernmetaller: 

a)  varmvalsing med en kapasitet på over 20 tonn råstål per time, 

b)  smiing med hammere med en slagenergi på over 50 kilojoule per hammer når den anvendte varmeytelsen er 

på over 20 MW, 

c)  påføring av beskyttelseslag av smeltet metall med en mating på over 2 tonn råstål per time. 

2.4.  Drift av ferrometallstøperier med en produksjonskapasitet på over 20 tonn per dag 

2.5.  Bearbeiding av ikke-jernholdige metaller: 

a)  produksjon av ikke-jernholdige råmetaller fra malm, konsentrater eller sekundærråstoffer ved hjelp av 

metallurgiske, kjemiske eller elektrolytiske prosesser, 

b)  smelting av ikke-jernholdige metaller, medregnet legering, herunder gjenvinningsprodukter og drift av 

støperier for ikke-jernholdige metaller, med en smeltekapasitet på over 4 tonn per dag for bly og kadmium 

eller 20 tonn per dag for alle andre metaller. 

2.6.  Overflatebehandling av metaller eller plast ved hjelp av en elektrolytisk eller kjemisk prosess når 

behandlingsbadene har et volum på over 30 m3  
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3.  Mineralindustri 

3.1.  Produksjon av sement, kalk og magnesiumoksid: 

a)  produksjon av sementklinker i roterovner med en produksjonskapasitet på over 500 tonn per dag eller i 

andre ovner med en produksjonskapasitet på mer enn 50 tonn per dag, 

b)  produksjon av kalk i ovner med en produksjonskapasitet på over 50 tonn per dag, 

c)  produksjon av magnesiumoksid i ovner med en produksjonskapasitet på over 50 tonn per dag. 

3.2.  Produksjon av asbest eller asbestbaserte produkter 

3.3.  Produksjon av glass, herunder glassfiber, med en smeltekapasitet på over 20 tonn per dag 

3.4.  Smelting av mineralske stoffer, herunder produksjon av mineralfibrer, med en smeltekapasitet på over 20 tonn 

per dag 

3.5.  Produksjon av keramiske produkter ved brenning, særlig takstein, murstein, ildfast stein, fliser, steintøy eller 

porselen, med en produksjonskapasitet på over 75 tonn per dag og/eller en ovnskapasitet på over 4 m3 og en 

innsettingstetthet på over 300 kg/m3 i hver ovn 

4.  Kjemisk industri 

 Med produksjon i forbindelse med kategoriene av virksomhet i dette avsnitt menes produksjon i industriell 

målestokk ved kjemisk eller biologisk bearbeiding av stoffene eller gruppene av stoffer oppført i nr. 4.1–4.6 

4.1.  Produksjon av organiske kjemikalier som 

a)  enkle hydrokarboner (lineære eller sykliske, mettede eller umettede, alifatiske eller aromatiske), 

b)  oksygenholdige hydrokarboner som alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere og blandinger av 

estere, acetater, etere, peroksider og epoksyharpikser, 

c)  svovelholdige hydrokarboner, 

d)  nitrogenholdige hydrokarboner som aminer, amider, nitrøse forbindelser, nitro- eller nitratforbindelser, 

nitriler, cyanater, isocyanater, 

e)  fosforholdige hydrokarboner, 

f)  halogenerte hydrokarboner, 

g)  metallorganiske forbindelser, 

h)  plastmaterialer (polymerer, syntetfibrer og cellulosebaserte fibrer), 

i)  syntetisk gummi, 

j)  fargestoffer og pigmenter, 

k)  overflateaktive stoffer. 

4.2.  Produksjon av uorganiske kjemikalier som 

a)  gasser som ammoniakk, klor eller hydrogenklorid, fluor eller hydrogenfluorid, karbonoksider, 

svovelforbindelser, nitrogenoksider, hydrogen, svoveldioksid, karbonylklorid, 

b)  syrer som kromsyre, flussyre, fosforsyre, salpetersyre, saltsyre, svovelsyre, oleum, svovelsyrling,  
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c)  baser som ammoniumhydroksid, kaliumhydroksid, natriumhydroksid, 

d)  salter som ammoniumklorid, kaliumklorat, kaliumkarbonat, natriumkarbonat, perborat, sølvnitrat, 

e)  ikke-metaller, metalloksider eller andre uorganiske forbindelser som kalsiumkarbid, silisium, 

silisiumkarbid. 

4.3.  Produksjon av fosfor-, nitrogen- eller kaliumgjødsel (ren eller sammensatt gjødsel) 

4.4.  Framstilling av plantevernmidler eller biocider 

4.5.  Framstilling av legemidler, herunder mellomprodukter 

4.6.  Produksjon av eksplosiver 

5.  Avfallshåndtering 

5.1.  Sluttbehandling eller gjenvinning av farlig avfall med en kapasitet på over 10 tonn per dag, gjennom en eller 

flere av følgende former for virksomhet: 

a)  biologisk behandling, 

b) fysisk-kjemisk behandling, 

c)  blanding før avfallet blir gjenstand for noen av formene for virksomhet oppført i nr. 5.1 og 5.2, 

d)  ompakking før avfallet blir gjenstand for noen av formene for virksomhet oppført i nr. 5.1 og 5.2, 

e)  regenerering av løsemidler, 

f)  resirkulering/regenerering av andre uorganiske materialer enn metaller eller metallforbindelser, 

g)  regenerering av syrer eller baser, 

h)  gjenvinning av bestanddeler som brukes til å fange opp forurensende stoffer, 

i)  gjenvinning av produkter fra katalysatorer, 

j) omraffinering eller annen ombruk av olje, 

k)  lagunering. 

5.2.  Sluttbehandling eller gjenvinning av avfall ved avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegg: 

a)  for ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 3 tonn per time, 

b)  for farlig avfall med en kapasitet på over 10 tonn per dag. 

5.3.  a)  Sluttbehandling av ikke-farlig avfall med en kapasitet på over 50 tonn per dag, gjennom en eller flere av 

følgende former for virksomhet, og med unntak for virksomheter som omfattes av rådsdirektiv 91/271/EØF 

av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder(1): 

i)  biologisk behandling, 

ii)  fysisk-kjemisk behandling, 

iii)  forbehandling av avfall før forbrenning eller samforbrenning, 

iv)  behandling av slagg og aske, 

v)  behandling av metallavfall ved fragmenteringsanlegg, herunder avfall fra elektrisk og elektronisk 

utstyr og kasserte kjøretøyer og deres komponenter.  

  

(1) EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40. 
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b)  Gjenvinning, eller en blanding av gjenvinning og sluttbehandling, av ikke-farlig avfall med en kapasitet på 

over 75 tonn per dag, gjennom en eller flere av følgende former for virksomhet, og med unntak for 

virksomheter som omfattes av direktiv 91/271/EØF: 

i)  biologisk behandling, 

ii)  forbehandling av avfall før forbrenning eller samforbrenning, 

iii)  behandling av slagg og aske, 

iv)  behandling av metallavfall ved fragmenteringsanlegg, herunder avfall fra elektrisk og elektronisk 

utstyr og kasserte kjøretøyer og deres komponenter. 

 Dersom den eneste avfallsbehandlingsvirksomheten som utføres, er anaerob nedbryting, skal 

kapasitetsterskelen for denne formen for virksomhet være 100 tonn per dag. 

5.4.  Fyllplasser som definert i artikkel 2 bokstav g) i rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 1999 om deponering av 

avfall(1) som mottar mer enn 10 tonn avfall per dag eller har en samlet kapasitet på over 25 000 tonn, med 

unntak av fyllplasser for inert avfall 

5.5.  Midlertidig lagring av farlig avfall som ikke omfattes av nr. 5.4, i påvente av en av formene for virksomhet 

oppført i nr. 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6, med en samlet kapasitet på over 50 tonn, med unntak av midlertidig lagring i 

påvente av innsamling på stedet der avfallet produseres 

5.6.  Lagring under jorden av farlig avfall der den samlede kapasiteten overstiger 50 tonn 

6.  Andre former for virksomhet 

6.1.  Produksjon i industrianlegg av 

a)  papirmasse av tre eller andre fibermaterialer, 

b)  papir og papp der produksjonskapasiteten overstiger 20 tonn per dag, 

c)  ett eller flere av følgende trebaserte paneler: plater av tynne, lange spon med en fastsatt orientering (OSB-

plater), sponplater eller fiberplater der produksjonskapasiteten overstiger 600 m3 per dag. 

6.2.  Forbehandling (f.eks. vasking, bleking, mercerisering) eller farging av tekstilfibrer eller tekstiler der behand-

lingskapasiteten overstiger 10 tonn per dag 

6.3.  Garving av huder og skinn der behandlingskapasiteten overstiger 12 tonn ferdige produkter per dag 

6.4.  a)  Drift av slakterier med en produksjonskapasitet på over 50 tonn skrotter per dag 

b)  Behandling og bearbeiding, bortsett fra ren emballering, av følgende råstoffer, uansett om de er tidligere 

bearbeidet eller ubearbeidet, med sikte på produksjon av næringsmidler og fôr fra: 

i)  bare animalske råstoffer (bortsett fra melk) med en produksjonskapasitet på over 75 tonn ferdige 

produkter per dag, 

ii) bare vegetabilske råstoffer med en produksjonskapasitet på over 300 tonn ferdige produkter per dag 

eller 600 tonn per dag dersom anlegget er i drift i et tidsrom på høyst 90 dager i strekk i løpet av et år, 

iii)  animalske og vegetabilske råstoffer, både i sammensatte og usammensatte produkter, med en 

produksjonskapasitet i tonn ferdige produkter per dag som er større enn 

– 75 dersom A er lik 10 eller mer, eller 

– [300 – (22,5 × A)] i alle andre tilfeller, 

 der «A» er andelen av animalsk materiale (i vektprosent) av kapasiteten til produksjon av ferdige 

produkter. 

 Emballasje skal ikke medregnes i produktets sluttvekt. 

  

(1) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1. 
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 Dette underavsnitt får ikke anvendelse når råstoffet er utelukkende melk. 

 

c)  Behandling og bearbeiding utelukkende av melk, når den mottatte melkemengden er på over 200 tonn per 

dag (årsgjennomsnitt). 

6.5.  Destruksjon eller gjenvinning av skrotter eller animalsk avfall, med en behandlingskapasitet på over 10 tonn per 

dag. 

6.6.  Intensiv fjørfe- eller svineavl 

a)  med mer enn 40 000 plasser til fjørfe, 

b)  med mer enn 2 000 plasser til produksjonssvin (over 30 kg) eller 

c)  med mer enn 750 plasser til purker. 

6.7.  Behandling av overflater på stoffer, gjenstander eller produkter ved bruk av organiske løsemidler, særlig 

appretur, trykking, belegging, avfetting, isolering, liming, maling, rengjøring eller impregnering, med en 

forbrukskapasitet på over 150 kg organiske løsemidler per time eller over 200 tonn per år 

6.8.  Produksjon av karbon (hardbrent kull) eller elektrografitt (kunstig grafitt) ved forbrenning eller grafittisering 

6.9.  Fangst av CO2-strømmer fra anlegg som omfattes av dette direktiv med henblikk på geologisk lagring i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF 

6.10.  Konservering av tre og treprodukter med kjemikalier med en produksjonskapasitet på over 75 m3 per dag, 

bortsett fra behandling utelukkende mot fargesopper 

6.11.  Uavhengig drevet rensing av spillvann som ikke omfattes av direktiv 91/271/EØF, og som slippes ut av et 

anlegg som omfattes av kapittel II 

 ______  

Animalsk materiale (% av produksjonskapasiteten for ferdige produkter) 
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VEDLEGG II 

Liste over forurensende stoffer 

LUFT 

1.  Svoveldioksid og andre svovelforbindelser 

2.  Nitrogenoksider og andre nitrogenforbindelser 

3.  Karbonmonoksid 

4.  Flyktige organiske forbindelser 

5.  Metaller og deres forbindelser 

6.  Støv, herunder fine partikler 

7.  Asbest (svevestøv og fibrer) 

8.  Klor og klorforbindelser 

9.  Fluor og fluorforbindelser 

10.  Arsen og arsenforbindelser 

11.  Cyanider 

12.  Stoffer og stoffblandinger med påviste kreftframkallende, arvestoffskadelige eller eventuelt reproduksjons-

skadelige egenskaper som kan overføres gjennom luft 

13.  Polyklorerte dibenzodioksiner og polyklorerte dibenzofuraner 

VANN 

1.  Organiske halogenforbindelser og stoffer som kan danne slike forbindelser i vannmiljø 

2.  Organiske fosforforbindelser 

3.  Organiske tinnforbindelser 

4.  Stoffer og stoffblandinger med påviste kreftframkallende, arvestoffskadelige eller eventuelt reproduksjons-

skadelige egenskaper som kan overføres i eller gjennom vann 

5.  Persistente hydrokarboner og persistente, bioakkumulerbare giftige organiske stoffer 

6.  Cyanider 

7.  Metaller og deres forbindelser 

8. Arsen og arsenforbindelser 

9.  Biocider og plantevernmidler 

10.  Suspenderte faste stoffer 

11.  Stoffer som bidrar til eutrofiering (særlig nitrater og fosfater) 

12.  Stoffer som har negativ innvirkning på oksygenbalansen (og som kan måles med parametrer som BOD, COD 

osv.) 

13.  Stoffer oppført i vedlegg X til direktiv 2000/60/EF 

 ______  
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VEDLEGG III 

Kriterier for fastsettelse av de beste tilgjengelige teknikker 

1.  bruk av teknologi som gir lite avfall, 

2.  bruk av mindre farlige stoffer, 

3.  fremming av teknikker for gjenvinning og resirkulering av stoffer som produseres og benyttes i prosessen, og 

eventuelt av avfall, 

4.  prosesser, utstyr eller driftsmetoder som kan sammenlignes, og som er utprøvd med godt resultat i industriell 

målestokk, 

5.  teknologiske framskritt og utviklingen av vitenskapelig kunnskap og forståelse, 

6.  de berørte utslippenes art, virkninger og omfang, 

7.  datoene for ibruktaking av nye eller eksisterende anlegg, 

8.  det tidsrommet som er nødvendig for å innføre de beste tilgjengelige teknikkene, 

9.  forbruket og arten av råstoffer (herunder vann) som benyttes i prosessen, og deres energieffektivitet, 

10.  behovet for å forebygge eller begrense den samlede miljøvirkningen som utslippene medfører, eller innebærer 

risiko for å medføre, 

11.  behovet for å forebygge ulykker og begrense følgene av dem for miljøet, 

12.  opplysninger offentliggjort av offentlige internasjonale organisasjoner. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Offentlig deltaking i beslutningsprosesser 

1.  Offentligheten skal underrettes om følgende (gjennom offentlige kunngjøringer eller på annet vis, for eksempel ved 

hjelp av elektroniske medier dersom disse finnes) tidlig i beslutningsprosessen, eller senest så snart opplysningene 

med rimelighet kan framlegges: 

a)  søknaden om tillatelse, eller eventuelt forslaget til ajourføring av en tillatelse eller vilkårene for tillatelse i 

samsvar med artikkel 21, herunder beskrivelsen av opplysningene nevnt i artikkel 12 nr. 1, 

b)  dersom det er relevant, det faktum at en beslutning er omfattet av en miljøkonsekvensvurdering som er 

nasjonal eller på tvers av landegrensene, eller av samråd mellom medlemsstatene i samsvar med artikkel 26, 

c)  nærmere opplysninger om hvilke vedkommende myndigheter som har ansvar for å treffe en beslutning, som 

relevante opplysninger kan innhentes fra, og som kommentarer eller spørsmål kan rettes til, samt nærmere 

opplysninger om fristene for oversending av kommentarer eller spørsmål, 

d)  arten av mulige beslutninger eller, dersom et slikt foreligger, utkastet til beslutningen, 

e)  dersom det er relevant, nærmere opplysninger om et forslag til ajourføring av en tillatelse eller vilkårene for 

tillatelse, 

f)  angivelse av når og hvor, og eventuelt hvordan, de relevante opplysningene vil bli gjort tilgjengelige, 

g)  nærmere opplysninger om ordninger for offentlig deltaking og samråd i henhold til nr. 5. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at følgende gjøres tilgjengelig for den berørte offentlighet innen rimelige frister: 

a)  i samsvar med nasjonal lovgivning, de viktigste rapporter og uttalelser som er framlagt for vedkommende 

myndighet eller myndigheter på det tidspunkt den berørte offentlighet ble underrettet i samsvar med nr. 1, 

b)  i samsvar med direktiv 2003/4/EF, andre opplysninger enn dem som er nevnt i nr. 1 som er relevante for 

beslutningen i samsvar med artikkel 5 i dette direktiv, og som blir tilgjengelige først etter at den berørte 

offentlighet er underrettet i samsvar med nr. 1. 

3.  Den berørte offentlighet har rett til å framsette kommentarer og uttalelser overfor vedkommende myndighet før det 

treffes en beslutning. 

4.  Når det treffes en beslutning, skal det tas hensyn til resultatene av de samrådene som avholdes i henhold til dette 

vedlegg. 

5.  Nærmere bestemmelser om informasjon til offentligheten (for eksempel ved oppslag innenfor en viss radius eller 

kunngjøring i lokalaviser) og om samråd med den berørte offentlighet (for eksempel skriftlig eller ved offentlig 

høring) skal fastsettes av medlemsstatene. Det skal gis rimelige frister for de ulike fasene, slik at det er 

tilstrekkelig tid til å underrette offentligheten og til at den berørte offentlighet kan forberede seg og delta effektivt i 

beslutningsprosessen på miljøområdet, i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Tekniske bestemmelser om forbrenningsanlegg 

DEL 1 

Utslippsgrenseverdier for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 nr. 2 

1.  Alle utslippsgrenseverdier skal beregnes ved en temperatur på 273,15 K, ved et trykk på 101,3 kPa etter 

korrigering for vanndampinnhold i røykgassene og med et standardisert O2-innhold på 6 % for faste brensler, 3 % 

for forbrenningsanlegg, bortsett fra gassturbiner og gassmotorer som bruker flytende og gassformige brensler, 

og 15 % for gassturbiner og gassmotorer. 

2.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for SO2 for forbrenningsanlegg som bruker faste eller flytende brensler, bortsett 

fra gassturbiner og gassmotorer 

Samlet nominell 

termisk effekt (MW) 

Kull og lignitt og andre faste 

brensler 
Biomasse Torv Flytende brensler 

50–100 400 200 300 350 

100–300 250 200 300 250 

> 300 200 200 200 200 

 Forbrenningsanlegg som bruker faste brensler, og som fikk en tillatelse før 27. november 2002, eller der den 

driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig søknad om tillatelse før nevnte dato, forutsatt at anlegget ble satt i 

drift senest 27. november 2003 og ikke er i drift mer enn 1 500 driftstimer per år som et glidende gjennomsnitt for 

et tidsrom på fem år, skal underlegges en utslippsgrenseverdi for SO2 på 800 mg/Nm3. 

 Forbrenningsanlegg som bruker flytende brensler, og som fikk en tillatelse før 27. november 2002, eller der den 

driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig søknad om tillatelse før nevnte dato, forutsatt at anlegget ble satt i 

drift senest 27. november 2003 og ikke er i drift mer enn 1 500 driftstimer per år som et glidende gjennomsnitt for 

et tidsrom på fem år, skal underlegges en utslippsgrenseverdi for SO2 på 850 mg/Nm3 når det gjelder anlegg med 

en samlet nominell termisk effekt på høyst 300 MW, og på 400 mg/Nm3 når det gjelder anlegg med en samlet 

nominell termisk effekt på mer enn 300 MW. 

 En del av et forbrenningsanlegg som slipper ut røykgass gjennom en eller flere atskilte piper i en felles skorstein, 

og som ikke er i drift mer enn 1 500 driftstimer per år som et glidende gjennomsnitt for et tidsrom på fem år, kan 

underlegges utslippsgrenseverdiene som er fastsatt i de to foregående ledd når det gjelder hele forbrennings-

anleggets samlede nominelle termiske effekt. I slike tilfeller skal utslippene gjennom hver av disse pipene 

overvåkes hver for seg. 

3.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for SO2 for forbrenningsanlegg som bruker gassformige brensler, bortsett fra 

gassturbiner og gassmotorer 

Generelt 35 

Flytende gass 5 

Gasser med lav brennverdi fra koksovn 400 

Gasser med lav brennverdi fra masovn 200 

 Forbrenningsanlegg som fyres med gasser med lav brennverdi fra forgassing av raffinerirester, og som fikk en 

tillatelse før 27. november 2002, eller der den driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig søknad om tillatelse før 

nevnte dato, forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 27. november 2003, skal underlegges en utslippsverdi for 

SO2 på 800 mg/Nm3.  
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4.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for NOx for forbrenningsanlegg som bruker faste eller flytende brensler, bortsett 

fra gassturbiner og gassmotorer 

Samlet nominell 

termisk effekt (MW) 
Kull og lignitt og andre faste brensler Biomasse og torv Flytende brensler 

50–100 300 

450 ved forbrenning av pulverisert lignitt 

300 450 

100–300 200 250 200(1) 

> 300 200 200 150(1) 

Merknad: 

(1) Utslippsgrenseverdien er 450 mg/Nm for brenning av destillasjons- og konverteringsrester fra råoljeraffinering til eget 

forbruk i forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt som ikke overstiger 500 MW, og som fikk en tillatelse 

før 27. november 2002, eller der den driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig søknad om tillatelse før nevnte dato, 

forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 27. november 2003. 

 Forbrenningsanlegg i kjemiske anlegg som bruker flytende restprodukter fra produksjonen som ikke-kommersielt 

brensel til eget forbruk, som har en samlet nominell termisk effekt som ikke overstiger 500 MW, og som fikk en 

tillatelse før 27. november 2002, eller der den driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig søknad om tillatelse før 

nevnte dato, forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 27. november 2003, skal underlegges en utslippsverdi for 

NOx på 450 mg/Nm3. 

 Forbrenningsanlegg som bruker faste eller flytende brensler, som har en samlet nominell termisk effekt som ikke 

overstiger 500 MW, og som fikk en tillatelse før 27. november 2002, eller der den driftsansvarlige hadde inngitt 

en fullstendig søknad om tillatelse før nevnte dato, forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 27. november 2003 

og ikke er i drift mer enn 1 500 driftstimer per år som et glidende gjennomsnitt for et tidsrom på fem år, skal 

underlegges en utslippsgrenseverdi for NOx på 450 mg/Nm3. 

 Forbrenningsanlegg som bruker faste brensler, som har en samlet nominell termisk effekt på mer enn 500 MW, 

som fikk en tillatelse før 1. juli 1987, og som ikke er i drift i mer enn 1 500 driftstimer per år som et glidende 

gjennomsnitt for et tidsrom på fem år, skal underlegges en utslippsgrenseverdi for NOx på 450 mg/Nm3. 

 Forbrenningsanlegg som bruker flytende brensler, som har en samlet nominell termisk effekt på mer enn 500 MW, 

og som fikk en tillatelse før 27. november 2002, eller der den driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig søknad 

om tillatelse før nevnte dato, forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 27. november 2003 og ikke er i drift mer 

enn 1 500 driftstimer per år som et glidende gjennomsnitt for et tidsrom på fem år, skal underlegges en 

utslippsgrenseverdi for NOx på 400 mg/Nm3. 

 En del av et forbrenningsanlegg som slipper ut røykgass gjennom en eller flere atskilte piper i en felles skorstein, og 

som ikke er i drift mer enn 1 500 driftstimer per år som et glidende gjennomsnitt for et tidsrom på fem år, kan 

underlegges utslippsgrenseverdiene som er fastsatt i de tre foregående ledd når det gjelder hele forbrenningsanleggets 

samlede nominelle termiske effekt. I slike tilfeller skal utslippene gjennom hver av disse pipene overvåkes hver for 

seg. 

5.  Gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus) som bruker lette og middels tunge destillater som 

flytende brensel, skal underlegges en utslippsgrenseverdi for NOx på 90 mg/Nm3 og for CO på 100 mg/Nm3. 

 Gassturbiner til nødbruk som er i drift mindre enn 500 timer per år, er unntatt fra utslippsgrenseverdiene fastsatt i 

dette nummer. Den driftsansvarlige for slike anlegg skal registrere antall driftstimer.  
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6.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for NOx og CO for forbrenningsanlegg som fyres med gass 

 NOx CO 

Forbrenningsanlegg som fyres med naturgass, bortsett fra gassturbiner 

og gassmotorer 

100 100 

Forbrenningsanlegg som fyres med masovngass, koksovngass eller 

gasser med lav brennverdi fra forgassing av raffinerirester, bortsett fra 

gassturbiner og gassmotorer 

200(4) — 

Forbrenningsanlegg som fyres med andre gasser, bortsett fra 

gassturbiner og gassmotorer 

200(4) — 

Gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus), som 

bruker naturgass(1) som brensel 

50(2)(3) 100 

Gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus), som 

bruker andre gasser som brensel 

120 — 

Gassmotorer 100 100 

Merknader: 

(1) Naturgass er naturlig forekommende metan med høyst 20 volumprosent nøytralgasser og andre bestanddeler. 

(2) 75 mg/Nm3 i følgende tilfeller, der gassturbinens virkningsgrad fastsettes ved ISOs grunnleggende belastningsvilkår: 

i)  gassturbiner benyttet i systemer for kombinert produksjon av varme og elektrisk kraft med en samlet virkningsgrad som 

er større enn 75 %, 

ii)  gassturbiner benyttet i kraftvarmeverk med en årlig gjennomsnittlig samlet elektrisitetseffektivitet som er større 

enn 55 %, 

iii)  gassturbiner for mekaniske drev. 

(3) For ett-trinns gassturbiner som ikke faller inn under noen av kategoriene nevnt i merknad 2, men som har en virkningsgrad 

som er større enn 35 % fastsatt ved ISOs grunnleggende belastningsvilkår, skal utslippsgrenseverdien for NOx være  

(50 × η)/35 der η er gassturbinens virkningsgrad ved ISOs grunnleggende belastningsvilkår uttrykt som en prosentandel. 

(4) 300 mg/Nm3 for forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt som ikke overstiger 500 MW, og som fikk en 

tillatelse før 27. november 2002, eller der den driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig søknad om tillatelse før nevnte 

dato, forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 27. november 2003. 

 For gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus) skal utslippsgrenseverdiene for NOx og CO som er 

fastsatt i tabellen i dette nummer, gjelde bare ved en belastning på over 70 %. 

 For gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus) som fikk en tillatelse før 27. november 2002, eller 

der den driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig søknad om tillatelse før nevnte dato, forutsatt at anlegget ble 

satt i drift senest 27. november 2003 og ikke er i drift mer enn 1 500 driftstimer per år som et glidende 

gjennomsnitt for et tidsrom på fem år, er utslippsgrenseverdien for NOx på 150 mg/Nm3 ved fyring med naturgass 

og 200 mg/Nm3 ved fyring med andre gasser eller flytende brensler. 

 En del av et forbrenningsanlegg som slipper ut røykgass gjennom en eller flere atskilte piper i en felles skorstein, 

og som ikke er i drift mer enn 1 500 driftstimer per år som et glidende gjennomsnitt for et tidsrom på fem år, kan 

underlegges utslippsgrenseverdiene som er fastsatt i forrige ledd når det gjelder hele forbrenningsanleggets 

samlede nominelle termiske effekt. I slike tilfeller skal utslippene gjennom hver av disse pipene overvåkes hver 

for seg. 

 Gassturbiner og gassmotorer til nødbruk som er i drift mindre enn 500 timer per år, er unntatt fra utslipps-

grenseverdiene fastsatt i dette nummer. Den driftsansvarlige for slike anlegg skal registrere antall driftstimer. 

7.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for støv for forbrenningsanlegg som bruker faste eller flytende brensler, bortsett 

fra gassturbiner og gassmotorer 

Samlet nominell termisk effekt 

(MW) 

Kull og lignitt og andre faste 

brensler 
Biomasse og torv Flytende brensler(1) 

50–100 30 30 30 

100–300 25 20 25 

> 300 20 20 20 

Merknad: 

(1) Utslippsgrenseverdien er 50 mg/Nm3 for brenning av destillasjons- og konverteringsrester fra råoljeraffinering til eget 

forbruk i forbrenningsanlegg som fikk en tillatelse før 27. november 2002, eller der den driftsansvarlige hadde inngitt en 

fullstendig søknad om tillatelse før nevnte dato, forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 27. november 2003. 
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8.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for støv for forbrenningsanlegg som bruker gassformige brensler, bortsett fra 

gassturbiner og gassmotorer 

Generelt 5 

Masovngass 10 

Gasser produsert av stålindustrien som kan benyttes andre steder 30 

DEL 2 

Utslippsgrenseverdier for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 nr. 3 

1.  Alle utslippsgrenseverdier skal beregnes ved en temperatur på 273,15 K, ved et trykk på 101,3 kPa etter 

korrigering for vanndampinnhold i røykgassene og med et standardisert O2-innhold på 6 % for faste brensler, 3 % 

for forbrenningsanlegg, bortsett fra gassturbiner og gassmotorer som bruker flytende og gassformige brensler, 

og 15 % for gassturbiner og gassmotorer. 

 For gassturbiner med kombinert syklus og tilleggsfyring kan vedkommende myndighet definere det standardiserte 

O2-innholdet, idet det tas hensyn til det berørte anleggets særlige egenskaper. 

2.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for SO2 for forbrenningsanlegg som bruker faste eller flytende brensler, bortsett 

fra gassturbiner og gassmotorer 

Samlet nominell 

termisk effekt 

(MW) 

Kull og lignitt og andre faste brensler Biomasse Torv 
Flytende 

brensler 

50–100 400 200 300 350 

100–300 200 200 300 

250 ved forbrenning i 

virvelsjikt 

200 

> 300 150 

200 ved forbrenning i sirkulerende 

eller trykksatt virvelsjikt 

150 150 

200 ved forbrenning i 

virvelsjikt 

150 

3.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for SO2 for forbrenningsanlegg som bruker gassformige brensler, bortsett fra 

gassturbiner og gassmotorer 

Generelt 35 

Flytende gass 5 

Gasser med lav brennverdi fra koksovn 400 

Gasser med lav brennverdi fra masovn 200 

4.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for NOx for forbrenningsanlegg som bruker faste eller flytende brensler, bortsett 

fra gassturbiner og gassmotorer 

Samlet nominell termisk 

effekt (MW) 
Kull og lignitt og andre faste brensler Biomasse og torv Flytende brensler 

50–100 300 

400 ved forbrenning av pulverisert lignitt 

250 300 

100–300 200 200 150 

> 300 150 

200 ved forbrenning av pulverisert lignitt 

150 100 
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5.  Gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus) som bruker lette og middels tunge destillater som 

flytende brensel, skal underlegges en utslippsgrenseverdi for NOx på 50 mg/Nm3 og for CO på 100 mg/Nm3. 

 Gassturbiner til nødbruk som er i drift mindre enn 500 timer per år, er unntatt fra utslippsgrenseverdiene fastsatt i 

dette nummer. Den driftsansvarlige for slike anlegg skal registrere antall driftstimer. 

6.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for NOx og CO for forbrenningsanlegg som fyres med gass 

 NOx CO 

Forbrenningsanlegg unntatt gassturbiner og gassmotorer 100 100 

Gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert 

syklus) 

50(1) 100 

Gassmotorer 75 100 

Merknad: 

(1) For ett-trinns gassturbiner som har en virkningsgrad som er større enn 35 % fastsatt ved ISOs grunnleggende 

belastningsvilkår, skal utslippsgrenseverdien for NOx være (50 × η)/35 der η er gassturbinens virkningsgrad ved ISOs 

grunnleggende belastningsvilkår uttrykt som en prosentandel. 

 For gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus) skal utslippsgrenseverdiene for NOx og CO som er 

fastsatt i dette nummer, gjelde bare ved en belastning på over 70 %. 

 Gassturbiner og gassmotorer til nødbruk som er i drift mindre enn 500 timer per år, er unntatt fra utslipps-

grenseverdiene fastsatt i dette nummer. Den driftsansvarlige for slike anlegg skal registrere antall driftstimer. 

7.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for støv for forbrenningsanlegg som bruker faste eller flytende brensler, bortsett 

fra gassturbiner og gassmotorer 

Samlet nominell termisk effekt (MW)  

50–300 20 

> 300 10 

20 for biomasse og torv 

8.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for støv for forbrenningsanlegg som bruker gassformige brensler, bortsett fra 

gassturbiner og gassmotorer 

Generelt 5 

Masovngass 10 

Gasser produsert av stålindustrien som kan benyttes andre steder 30 

DEL 3 

Overvåking av utslipp 

1.  Konsentrasjonene av SO2, NOx og støv i røykgasser fra hvert forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk 

effekt på 100 MW eller mer skal måles kontinuerlig. 

 Konsentrasjonen av CO i røykgasser fra hvert forbrenningsanlegg som fyres med gassformige brensler, og som 

har en samlet nominell termisk effekt på 100 MW eller mer, skal måles kontinuerlig. 

2.  Vedkommende myndighet kan velge å ikke kreve de kontinuerlige målingene nevnt i nr. 1 i følgende tilfeller: 

a)  for forbrenningsanlegg med en levetid på mindre enn 10 000 driftstimer, 

b)  for SO2 og støv fra forbrenningsanlegg som fyres med naturgass,  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1571 

 

c)  for SO2 fra forbrenningsanlegg som fyres med olje med kjent svovelinnhold, i tilfeller uten avsvovlingsutstyr 

for røykgass, 

d)  for SO2 fra forbrenningsanlegg som fyres med biomasse, dersom den driftsansvarlige kan godtgjøre at SO2-

utslippene ikke i noe tilfelle kan overstige de fastsatte utslippsgrenseverdiene. 

3.  Der det ikke kreves kontinuerlige målinger, skal det minst hver sjette måned kreves måling av SO2, NOx, støv og, 

for anlegg som fyres med gass, også av CO. 

4.  For forbrenningsanlegg som fyres med kull eller lignitt, skal de samlede utslippene av kvikksølv måles minst én 

gang per år. 

5.  Som et alternativ til målingene av SO2 og NOx som er nevnt i nr. 3, kan andre framgangsmåter som er kontrollert og 

godkjent av vedkommende myndighet, brukes for å fastsette utslippene av SO2 og NOx. I disse framgangsmåtene skal 

det benyttes relevante CEN-standarder eller, dersom det ikke foreligger CEN-standarder, skal det benyttes ISO-

standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som gir data av en tilsvarende vitenskapelig 

kvalitet. 

6.  Vedkommende myndighet skal underrettes om vesentlige endringer med hensyn til benyttet brenseltype eller 

anleggets driftsform. Vedkommende myndighet skal avgjøre om overvåkingskravene i nr. 1–4 fremdeles er 

fyllestgjørende eller trenger tilpasning. 

7.  Kontinuerlig måling som foretas i samsvar med nr. 1, skal omfatte måling av røykgassenes oksygeninnhold, 

temperatur, trykk og vanndampinnhold. Kontinuerlig måling av vanndampinnholdet i røykgassene er ikke 

nødvendig, forutsatt at røykgassen det tas prøve av, tørkes før utslippene analyseres. 

8.  Prøvetaking og analyse av relevante forurensende stoffer og måling av driftsparametrer samt kvalitetssikring av 

automatisert måleutstyr og referansemetodene for måling for å kalibrere slikt utstyr skal gjennomføres i samsvar 

med CEN-standarder. Dersom det ikke foreligger CEN-standarder, skal det benyttes ISO-standarder, nasjonale 

standarder eller internasjonale standarder som gir data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

 Det automatiserte målesystemet skal kontrolleres ved hjelp av parallellmålinger etter referansemetodene minst 

hvert år. 

 Den driftsansvarlige skal underrette vedkommende myndighet om resultatene av kontrollen av de automatiserte 

målesystemene. 

9.  Når det gjelder utslippsgrenseverdiene, skal verdiene for konfidensintervallene på 95 % for et enkelt måleresultat 

ikke overstige følgende prosentandeler av utslippsgrenseverdiene: 

Karbonmonoksid 10 % 

Svoveldioksid 20 % 

Nitrogenoksider 20 % 

Støv 30 % 

10.  De validerte time- og døgngjennomsnittsverdiene skal fastsettes ut fra de målte gyldige gjennomsnittsverdiene per 

time etter fratrekk av verdien til konfidensintervallet angitt i nr. 9. 

 Dager da flere enn tre timegjennomsnittsverdier er ugyldige på grunn av funksjonssvikt i eller vedlikehold av det 

automatiserte målesystemet, skal anses som ugyldige. Dersom flere enn ti dager i løpet av et år anses som 

ugyldige på grunn av slike tilfeller, skal vedkommende myndighet kreve at den driftsansvarlige treffer passende 

tiltak for å bedre påliteligheten til det automatiserte målesystemet. 

11.  Når det gjelder anlegg som må overholde avsvovlingseffektiviteten nevnt i artikkel 31, skal svovelinnholdet i 

brenslet som fyres i forbrenningsanlegget, også overvåkes regelmessig. Vedkommende myndigheter skal 

underrettes om vesentlige endringer med hensyn til benyttet brenseltype.  
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DEL 4 

Vurdering av overholdelsen av utslippsgrenseverdier 

1.  Ved kontinuerlige målinger skal utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 1 og 2 anses som overholdt dersom en 

vurdering av resultatene, for driftstimene i løpet av et kalenderår, viser at alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  ingen validerte månedlige gjennomsnittsverdier overstiger de relevante utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 1 

og 2, 

b)  ingen validerte døgngjennomsnittsverdier overstiger 110 % av de relevante utslippsgrenseverdiene fastsatt i 

del 1 og 2, 

c)  når det gjelder forbrenningsanlegg som består bare av kjeler som bruker kull, og som har en samlet nominell 

termisk effekt på under 50 MW, ingen validerte døgngjennomsnittsverdier overstiger 150 % av de relevante 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 1 og 2, 

d)  95 % av alle validerte timegjennomsnittsverdier i løpet av året overstiger ikke 200 % av de relevante 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 1 og 2. 

 Validerte gjennomsnittsverdier fastsettes som angitt i del 3 nr. 10. 

 Ved beregningen av gjennomsnittlige utslippsverdier skal det ikke tas hensyn til verdiene som måles i 

tidsrommene nevnt i artikkel 30 nr. 5 og 6 og artikkel 37 samt i perioder med driftsstart og driftsstans. 

2.  Når det ikke kreves kontinuerlig måling, skal utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 1 og 2 anses som overholdt 

dersom resultatene av hver serie målinger eller av de andre framgangsmåtene som er definert og fastlagt i henhold 

til reglene fastsatt av vedkommende myndigheter, ikke overstiger utslippsgrenseverdiene. 

DEL 5 

Minstekrav til avsvovlingseffektivitet 

1.  Minstekrav til avsvovlingseffektivitet for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 nr. 2 

Samlet nominell termisk 

effekt (MW) 

Minstekrav til avsvovlingseffektivitet 

Anlegg som fikk en tillatelse før 27. november 2002, eller der den 

driftsansvarlige hadde inngitt en fullstendig søknad om tillatelse 

før nevnte dato, forutsatt at anlegget ble satt i drift 

senest 27. november 2003 

Andre anlegg 

50–100 80 % 92 % 

100–300 90 % 92 % 

> 300 96 %(1) 96 % 

Merknad: 

(1) For forbrenningsanlegg som fyres med oljeskifer, er minstekravet til avsvovlingseffektivitet 95 %. 

2.  Minstekrav til avsvovlingseffektivitet for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 nr. 3 

Samlet nominell termisk effekt (MW) Minstekrav til avsvovlingseffektivitet 

50–100 93 % 

100–300 93 % 

> 300 97 % 
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DEL 6 

Overholdelse av avsvovlingseffektivitet 

 Minstekravene til avsvovlingseffektivitet fastsatt i del 5 i dette vedlegg får anvendelse som en månedlig 

gjennomsnittlig grenseverdi. 

DEL 7 

Gjennomsnittlige utslippsgrenseverdier for flerbrenselsanlegg i et raffineri 

 Gjennomsnittlige utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for SO2 for flerbrenselsanlegg i et raffineri, bortsett fra 

gassturbiner og gassmotorer, som bruker destillasjons- og konverteringsrester fra råoljeraffinering til eget forbruk, 

alene eller sammen med andre brensler: 

a)  for forbrenningsanlegg som fikk en tillatelse før 27. november 2002, eller der den driftsansvarlige hadde inngitt 

en fullstendig søknad om tillatelse før nevnte dato, forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 27. november 2003: 

1 000 mg/Nm3, 

b)  for andre forbrenningsanlegg: 600 mg/Nm3. 

 Disse utslippsgrenseverdiene skal beregnes ved en temperatur på 273,15 K, ved et trykk på 101,3 kPa etter 

korrigering for vanndampinnholdet i røykgassene og med et standardisert O2-innhold på 6 % for faste brensler 

og 3 % for flytende og gassformige brensler. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

Tekniske bestemmelser om avfallsforbrennings- og samforbrenningsanlegg 

DEL 1 

Definisjoner 

I dette vedlegg menes med: 

a) «eksisterende avfallsforbrenningsanlegg» ett av følgende avfallsforbrenningsanlegg: 

i)  anlegg som var i drift og hadde en tillatelse i samsvar med gjeldende unionsregelverk før 28. desember 2002, 

ii)  anlegg som var godkjent eller registrert for avfallsforbrenning og hadde en tillatelse gitt før 28. desember 

2002 i samsvar med gjeldende unionsregelverk, forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 28. desember 2003, 

iii)  anlegg som etter vedkommende myndighets syn var gjenstand for en fullstendig søknad om tillatelse 

før 28. desember 2002, forutsatt at anlegget ble satt i drift senest 28. desember 2004, 

b) «nytt avfallsforbrenningsanlegg» ethvert avfallsforbrenningsanlegg som ikke omfattes av bokstav a). 

DEL 2 

Ekvivalensfaktorer for dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner 

For å bestemme den samlede konsentrasjonen av dioksiner og furaner skal massekonsentrasjonen av følgende dibenzo-

p-dioksiner og dibenzofuraner multipliseres med følgende ekvivalensfaktorer og deretter summeres: 

 Toksisitetsekvivalensfaktor 

2,3,7,8 – tetraklordibenzodioksin (TCDD) 1 

1,2,3,7,8 – pentaklordibenzodioksin (PeCDD) 0,5 

1,2,3,4,7,8 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1 

1,2,3,6,7,8 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1 

1,2,3,7,8,9 – heksaklordibenzodioksin (HxCDD) 0,1 

1,2,3,4,6,7,8 – heptaklordibenzodioksin (HpCDD) 0,01 

Oktaklordibenzodioksin (OCDD) 0,001 

2,3,7,8 – tetraklordibenzofuran (TCDF) 0,1 

2,3,4,7,8 – pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0,5 

1,2,3,7,8 – pentaklordibenzofuran (PeCDF) 0,05 

1,2,3,4,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1 

1,2,3,6,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1 

1,2,3,7,8,9 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1 

2,3,4,6,7,8 – heksaklordibenzofuran (HxCDF) 0,1 

1,2,3,4,6,7,8 – heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0,01 

1,2,3,4,7,8,9 – heptaklordibenzofuran (HpCDF) 0,01 

Oktaklordibenzofuran (OCDF) 0,001 
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DEL 3 

Grenseverdier for utslipp til luft fra avfallsforbrenningsanlegg 

1.  Alle utslippsgrenseverdier skal beregnes ved en temperatur på 273,15 K, ved et trykk på 101,3 kPa og etter 

korrigering for vanndampinnholdet i røykgassene. 

 De standardiseres til et oksygeninnhold i røykgassen på 11 %, unntatt ved forbrenning av mineralsk spillolje 

som definert i artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2008/98/EF, der de standardiseres til et oksygeninnhold på 3 %, og i 

tilfellene nevnt i del 6 nr. 2.7. 

1.1.  Utslippsgrenseverdier som døgngjennomsnitt for følgende forurensende stoffer (mg/Nm3) 

Totalt støv 10 

Organiske stoffer i gass- og dampform, uttrykt som totalt organisk karbon (TOC) 10 

Hydrogenklorid (HCl) 10 

Hydrogenfluorid (HF) 1 

Svoveldioksid (SO2) 50 

Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2 for eksisterende 

avfallsforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på over 6 tonn per time eller nye 

avfallsforbrenningsanlegg 

200 

Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2 for eksisterende 

avfallsforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på 6 tonn per time eller mindre 

400 

1.2.  Utslippsgrenseverdier som halvtimesgjennomsnitt for følgende forurensende stoffer (mg/Nm3) 

 (100 %) A (97 %) B 

Totalt støv 30 10 

Organiske stoffer i gass- og dampform, uttrykt som totalt organisk 

karbon (TOC) 

20 10 

Hydrogenklorid (HCl) 60 10 

Hydrogenfluorid (HF) 4 2 

Svoveldioksid (SO2) 200 50 

Nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2 

for eksisterende avfallsforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet 

på over 6 tonn per time eller nye avfallsforbrenningsanlegg 

400 200 

1.3.  Gjennomsnittlige utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for følgende tungmetaller i en prøvetakingsperiode på minst 

30 minutter og høyst åtte timer 

Kadmium og kadmiumforbindelser, uttrykt som kadmium (Cd) Totalt: 0,05 

Tallium og talliumforbindelser, uttrykt som tallium (Tl) 

Kvikksølv og kvikksølvforbindelser, uttrykt som kvikksølv (Hg) 0,05 

Antimon og antimonforbindelser, uttrykt som antimon (Sb) Totalt: 0,5 

Arsen og arsenforbindelser, uttrykt som arsen (As) 

Bly og blyforbindelser, uttrykt som bly (Pb) 

Krom og kromforbindelser, uttrykt som krom (Cr) 

Kobolt og koboltforbindelser, uttrykt som kobolt (Co) 

Kobber og kobberforbindelser, uttrykt som kobber (Cu) 

Mangan og manganforbindelser, uttrykt som mangan (Mn) 

Nikkel og nikkelforbindelser, uttrykt som nikkel (Ni) 

Vanadium og vanadiumforbindelser, uttrykt som vanadium (V) 

 Disse gjennomsnittsverdiene omfatter også gassformige og dampformige utslipp av de relevante tungmetallene 

og deres forbindelser.  
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1.4.  Gjennomsnittlige utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for dioksiner og furaner i en prøvetakingsperiode på minst 

seks og høyst åtte timer. Utslippsgrenseverdien gjelder den samlede konsentrasjonen av dioksiner og furaner 

beregnet i samsvar med del 2. 

Dioksiner og furaner 0,1 

1.5.  Utslippsgrenseverdier (mg/Nm3) for karbonmonoksid (CO) i røykgassene: 

a)  50 som døgngjennomsnittsverdi, 

b)  100 som halvtimesgjennomsnittsverdi, 

c)  150 som timinuttersgjennomsnittsverdi. 

 Vedkommende myndighet kan gi unntak fra utslippsgrenseverdiene fastsatt i dette nummer for avfalls-

forbrenningsanlegg som bruker virvelsjiktteknologi, forutsatt at tillatelsen fastsetter en utslippsgrenseverdi for 

karbonmonoksid (CO) på høyst 100 mg/Nm3 som timegjennomsnitt. 

2.  Utslippsgrenseverdier som gjelder i tilfellene nevnt i artikkel 46 nr. 6 og artikkel 47. 

 Den samlede konsentrasjonen av støv i utslippene til luft fra et avfallsforbrenningsanlegg skal ikke i noe tilfelle 

kan overstige 150 mg/Nm3 uttrykt som et halvtimesgjennomsnitt. Grenseverdiene for utslipp til luft av TOC og 

CO som fastsatt i nr. 1.2 og 1.5 bokstav b) skal ikke overstiges. 

3.  Medlemsstatene kan fastsette regler for unntakene som angis i denne del. 

DEL 4 

Fastsettelse av grenseverdier for utslipp til luft ved samforbrenning av avfall 

1.  Formelen nedenfor (blandingsregel) skal benyttes dersom det ikke er fastsatt en særskilt samlet utslipps-

grenseverdi «C» i en tabell i denne del. 

 Utslippsgrenseverdien for hvert relevant forurensende stoff og CO i røykgassen fra samforbrenning av avfall 

skal beregnes på følgende måte: 

Vavfall × Cavfall + Vprosess × Cprosess

Vavfall + Vprosess

= C 

Vavfall: røykgassvolumet fra forbrenning av avfall bestemt bare ut fra avfallet med lavest brennverdi 

angitt i tillatelsen og standardisert til vilkårene fastsatt i dette direktiv. 

Dersom innfyrt effekt fra forbrenningen av farlig avfall ligger på under 10 % av total innfyrt 

effekt i anlegget, skal Vavfall beregnes ut fra en (tenkt) mengde avfall som ved forbrenning der 

total innfyrt effekt er konstant, ville ha avgitt en effekt tilsvarende 10 % av total innfyrt effekt. 

Cavfall: utslippsgrenseverdier for avfallsforbrenningsanlegg fastsatt i del 3. 

Vprosess: røykgassvolumet fra prosessen i anlegget, herunder forbrenning av godkjent brensel som 

normalt brukes i anlegget (unntatt avfall), bestemt på grunnlag av oksygeninnholdet som 

utslippene skal standardiseres til som fastsatt i Unionens regelverk eller nasjonal lovgivning. I 

mangel av regelverk for denne type anlegg skal det faktiske oksygeninnholdet i røykgassen 

benyttes, uten fortynning gjennom tilførsel av luft som ikke er nødvendig for prosessen. 

Cprosess: utslippsgrenseverdier som fastsatt i denne del for visse former for industrivirksomhet eller, 

dersom det ikke finnes slike verdier, utslippsgrenseverdier for anlegg som ved brenning av 

godkjent brensel som normalt brukes (unntatt avfall), oppfyller nasjonale lover og forskrifter 

for slike anlegg. Dersom slike bestemmelser ikke finnes, brukes utslippsgrenseverdiene fastsatt 

i tillatelsen. Dersom det ikke er fastsatt utslippsgrenseverdier i tillatelsen, skal de faktiske 

massekonsentrasjonene brukes. 
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C: grenseverdier for totale utslipp og oksygeninnhold som fastsatt i denne del for visse former for 

industrivirksomhet og visse forurensende stoffer, eller, dersom det ikke finnes slike verdier, 

grenseverdier for totale utslipp som erstatter utslippsgrenseverdiene fastsatt i de spesifikke 

vedleggene i dette direktiv. Det totale oksygeninnholdet som erstatter oksygeninnholdet ved 

standardiseringen, beregnes på grunnlag av ovennevnte innhold, idet det tas hensyn til 

delvolumene. 

Alle utslippsgrenseverdier skal beregnes ved en temperatur på 273,15 K, ved et trykk 

på 101,3 kPa og etter korrigering for vanndampinnholdet i røykgassene. 

 Medlemsstatene kan fastsette regler for unntakene som angis i denne del. 

2.  Særskilte bestemmelser om sementovner som samforbrenner avfall 

2.1.  Utslippsgrenseverdiene fastsatt i nr. 2.2 og 2.3 gjelder som døgngjennomsnittsverdier for totalt utslipp av støv, 

HCl, HF, NOx, SO2 og TOC (for kontinuerlige målinger), som gjennomsnittsverdier i en prøvetakingsperiode på 

minst 30 minutter og høyst åtte timer for tungmetaller og som gjennomsnittsverdier i en prøvetakingsperiode på 

minst seks og høyst åtte timer for dioksiner og furaner. 

 Alle verdier er standardisert til 10 % oksygen. 

 Halvtimesgjennomsnittsverdiene er nødvendige bare for å beregne døgngjennomsnittsverdiene. 

2.2.  C – grenseverdier for totale utslipp (mg/Nm3 unntatt dioksiner og furaner) av følgende forurensende stoffer 

Forurensende stoff C 

Totalt støv 30 

HCl 10 

HF 1 

NOx 500(1) 

Cd + Tl 0,05 

Hg 0,05 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 

Dioksiner og furaner (ng/Nm3) 0,1 

(1) Til 1. januar 2016 kan vedkommende myndighet gi unntak fra grenseverdien for NOx for Lepol-ovner og lange roterovner, 

forutsatt at tillatelsen fastsetter en grenseverdi for totale utslipp av NOx på høyst 800 mg/Nm3. 

2.3.  C – grenseverdier for totale utslipp (mg/Nm3) av SO2 og TOC 

Forurensende stoff C 

SO2 50 

TOC 10 

 Vedkommende myndighet kan gi unntak for utslippsgrenseverdier fastsatt i dette nummer i tilfeller der TOC og 

SO2 ikke stammer fra samforbrenning av avfall. 

2.4.  C – grenseverdier for totale utslipp av CO 

 Vedkommende myndighet kan fastsette utslippsgrenseverdier for CO. 

3.  Særskilte bestemmelser om forbrenningsanlegg som samforbrenner avfall 

3.1.  Cprosess uttrykt som døgngjennomsnittsverdier (mg/Nm3) gyldige til datoen fastsatt i artikkel 82 nr. 5 

 Ved fastsettelsen av forbrenningsanleggets samlede nominelle termiske effekt får reglene for sammenlegging 

som angis i artikkel 29, anvendelse. Halvtimesgjennomsnittsverdiene er nødvendige bare for å beregne 

døgngjennomsnittsverdiene.  
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 Cprosess for faste brensler unntatt biomasse (O2-innhold 6 %): 

Forurensende stoffer < 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth 

SO2 — 850 200 200 

NOx — 400 200 200 

Støv 50 50 30 30 

 Cprosess for biomasse (O2-innhold 6 %): 

Forurensende stoffer < 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth 

SO2 — 200 200 200 

NOx — 350 300 200 

Støv 50 50 30 30 

 Cprosess for flytende brensler (O2-innhold 3 %): 

Forurensende 

stoffer 
< 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth 

SO2 — 850 400 til 200 

(lineært fall fra 100 til 300 MWth) 

200 

NOx — 400 200 200 

Støv 50 50 30 30 

3.2.  Cprosess uttrykt som døgngjennomsnittsverdier (mg/Nm3) gyldige til datoen fastsatt i artikkel 82 nr. 6 

 Ved fastsettelsen av forbrenningsanleggets samlede nominelle termiske effekt får reglene for sammenlegging 

som angis i artikkel 29, anvendelse. Halvtimesgjennomsnittsverdiene er nødvendige bare for å beregne 

døgngjennomsnittsverdiene. 

3.2.1. Cprosess for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 nr. 2, bortsett fra gassturbiner og gassmotorer 

 Cprosess for faste brensler unntatt biomasse (O2-innhold 6 %): 

Forurensende 

stoff 
< 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth 

SO2 — 400 for torv: 300 200 200 

NOx — 300 

for pulverisert lignitt: 400 

200 200 

Støv 50 30 25 

for torv: 20 

20 

 Cprosess for biomasse (O2-innhold 6 %): 

Forurensende stoff < 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth 

SO2 — 200 200 200 

NOx — 300 250 200 

Støv 50 30 20 20 

 Cprosess for flytende brensler (O2-innhold 3 %): 

Forurensende stoff < 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth 

SO2 — 350 250 200 

NOx — 400 200 150 

Støv 50 30 25 20 
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3.2.2. Cprosess for forbrenningsanlegg nevnt i artikkel 30 nr. 3, bortsett fra gassturbiner og gassmotorer 

 Cprosess for faste brensler unntatt biomasse (O2-innhold 6 %): 

Forurensende 

stoff 
< 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth 

SO2 — 400 

for torv: 300 

200 

for torv: 300, unntatt 

ved forbrenning i 

virvelsjikt: 250 

150 

ved forbrenning i sirkulerende eller 

trykksatt virvelsjikt eller, ved fyring 

med torv, ved all forbrenning i 

virvelsjikt: 200 

NOx — 300 

for torv: 250 

200 150 

ved forbrenning av pulverisert lignitt: 

200 

Støv 50 20 20 10 

for torv: 20 

 Cprosess for biomasse (O2-innhold 6 %): 

Forurensende stoff < 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth 

SO2 — 200 200 150 

NOx — 250 200 150 

Støv 50 20 20 20 

 Cprosess for flytende brensler (O2-innhold 3 %): 

Forurensende stoff < 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth 

SO2 — 350 200 150 

NOx — 300 150 100 

Støv 50 20 20 10 

3.3.  C – grenseverdier for totale utslipp av tungmetaller (mg/Nm3) uttrykt som gjennomsnittsverdier i 

prøvetakingsperioden på minst 30 minutter og høyst åtte timer (O2-innhold 6 % for faste brensler og 3 % for 

flytende brensler) 

Forurensende stoffer C 

Cd + Tl 0,05 

Hg 0,05 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 

3.4.  C – grenseverdi for totale utslipp (mg/Nm3) av dioksiner og furaner uttrykt som gjennomsnittsverdier i 

prøvetakingsperioden på minst seks og høyst åtte timer (O2-innhold 6 % for faste brensler og 3 % for flytende 

brensler) 

Forurensende stoff C 

Dioksiner og furaner 0,1 

4.  Særlige bestemmelser om samforbrenningsanlegg for avfall fra industrisektorer som ikke omfattes av nr. 2 og 3 

i denne del  
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4.1.  C – grenseverdi for totale utslipp (mg/Nm3) av dioksiner og furaner uttrykt som en gjennomsnittsverdi målt i en 

prøvetakingsperiode på minst seks og høyst åtte timer. 

Forurensende stoff C 

Dioksiner og furaner 0,1 

4.2.  C – grenseverdier for totale utslipp (mg/Nm3) av følgende tungmetaller uttrykt som gjennomsnittsverdier i 

prøvetakingsperioden på minst 30 minutter og høyst åtte timer: 

Forurensende stoffer C 

Cd + Tl 0,05 

Hg 0,05 

DEL 5 

Grenseverdier for utslipp av spillvann fra rensing av røykgasser 

Forurensende stoffer 
Utslippsgrenseverdier for ufiltrerte prøver 

(mg/l unntatt for dioksiner og furaner) 

1. Totalmengde suspenderte faste stoffer som definert i vedlegg I til 

direktiv 91/271/EØF 

(95 %) (100 %) 

30 45 

2. Kvikksølv og kvikksølvforbindelser, uttrykt som kvikksølv (Hg) 0,03 

3. Kadmium og kadmiumforbindelser, uttrykt som kadmium (Cd) 0,05 

4. Tallium og talliumforbindelser, uttrykt som tallium (Tl) 0,05 

5. Arsen og arsenforbindelser, uttrykt som arsen (As) 0,15 

6. Bly og blyforbindelser, uttrykt som bly (Pb) 0,2 

7. Krom og kromforbindelser, uttrykt som krom (Cr) 0,5 

8. Kobber og kobberforbindelser, uttrykt som kobber (Cu) 0,5 

9. Nikkel og nikkelforbindelser, uttrykt som nikkel (Ni) 0,5 

10. Sink og sinkforbindelser, uttrykt som sink (Zn) 1,5 

11. Dioksiner og furaner 0,3 ng/l 

DEL 6 

Overvåking av utslipp 

1.  Måleteknikker 

1.1.  Målinger for bestemmelse av konsentrasjoner av luft- og vannforurensende stoffer skal være representative. 

1.2.  Prøvetaking og analyse av alle forurensende stoffer, herunder dioksiner og furaner, samt kvalitetssikringen av 

automatiserte målesystemer og referansemetodene for måling for å kalibrere slikt utstyr skal gjennomføres i 

samsvar med CEN-standarder. Dersom det ikke foreligger CEN-standarder, skal det benyttes ISO-standarder, 

nasjonale standarder eller internasjonale standarder som gir data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Automatiserte målesystemer skal kontrolleres ved hjelp av parallellmålinger etter referansemetodene minst 

hvert år.  
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1.3.  Når det gjelder døgnutslippsgrenseverdier, skal verdien av konfidensintervallet på 95 % for et enkelt 

måleresultat ikke overstige følgende prosentandeler av utslippsgrenseverdiene: 

Karbonmonoksid 10 % 

Svoveldioksid 20 % 

Nitrogendioksid 20 % 

Totalt støv 30 % 

Totalt organisk karbon 30 % 

Hydrogenklorid 40 % 

Hydrogenfluorid 40 %. 

 Periodisk måling av utslipp til luft og vann skal foretas i samsvar med nr. 1.1 og 1.2. 

2.  Måling av luftforurensende stoffer 

2.1.  Følgende målinger av luftforurensende stoffer skal utføres: 

a)  kontinuerlige målinger av følgende stoffer: NOx, forutsatt at utslippsgrenseverdier er fastsatt, CO, totalt 

støv, TOC, HCl, HF, SO2, 

b)  kontinuerlige målinger av følgende driftsparametrer: temperatur i nærheten av innervegg eller ved et annet 

representativt punkt i forbrenningskammeret godkjent av vedkommende myndighet, oksygenkonsentrasjon, 

trykk, temperatur og vanndampinnhold i røykgassen, 

c)  minst to målinger hvert år av tungmetaller og dioksiner og furaner; de første tolv driftsmånedene skal det 

likevel foretas én måling minst hver tredje måned. 

2.2.  Røykgassenes oppholdstid, minstetemperatur og oksygeninnhold skal kontrolleres på egnet måte minst én gang 

idet avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegget settes i drift, og under de mest ugunstige driftsforhold 

som kan forventes. 

2.3.  Kontinuerlig måling av HF kan utelates dersom det brukes behandlingsprosesser for HCl som sikrer at 

utslippsgrenseverdien for HCl ikke overstiges. I slike tilfeller skal utslipp av HF måles periodisk som fastsatt i 

nr. 2.1 bokstav c). 

2.4.  Kontinuerlig måling av vanndampinnholdet er ikke nødvendig dersom røykgassprøven tørkes før utslippene 

analyseres. 

2.5.  Vedkommende myndighet kan beslutte at kontinuerlige målinger av HCl, HF og SO2 i avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegg erstattes av periodiske målinger i henhold til nr. 2.1 bokstav c), eller at ingen målinger 

skal foretas, dersom den driftsansvarlige kan godtgjøre at utslippene av disse forurensende stoffene ikke i noe 

tilfelle kan overstige de fastsatte utslippsgrenseverdiene. 

 Vedkommende myndighet kan beslutte at kontinuerlige målinger av NOx erstattes av periodiske målinger i 

henhold til nr. 2.1 bokstav c) i eksisterende avfallsforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på 

under seks tonn per time eller i eksisterende samforbrenningsanlegg med en nominell kapasitet på 

under seks tonn per time dersom den driftsansvarlige på grunnlag av opplysninger om det aktuelle avfallets 

kvalitet, teknologien som er brukt, og resultatene av utslippsovervåkingen, kan godtgjøre at utslippene av NOx 

ikke i noe tilfelle kan overstige den fastsatte utslippsgrenseverdien. 

2.6.  Vedkommende myndighet kan beslutte at det skal kreves én måling hvert annet år for tungmetaller og én måling 

i året for dioksiner og furaner i følgende tilfeller: 

a)  utslippene fra samforbrenning eller avfallsforbrenning i alle tilfeller ligger under 50 % av utslipps-

grenseverdiene, 

b)  avfallet som skal samforbrennes eller forbrennes, består bare av visse frasorterte brennbare fraksjoner av 

ikke-farlig avfall som ikke egner seg til resirkulering og har visse egenskaper, og som spesifiseres 

ytterligere på grunnlag av vurderingen nevnt i bokstav c),  
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c)  den driftsansvarlige på grunnlag av opplysninger om det aktuelle avfallets kvalitet og utslippsovervåkingen 

kan godtgjøre at utslippene i alle tilfeller ligger vesentlig under utslippsgrenseverdiene for tungmetaller og 

dioksiner og furaner. 

2.7.  Resultatene av målingene skal standardiseres til oksygenkonsentrasjonene som er nevnt i del 3 eller beregnet i 

samsvar med del 4, og ved anvendelse av formelen som angis i del 7. 

 Dersom avfallet forbrennes eller samforbrennes i en oksygenanriket atmosfære, kan resultatene av målingene 

standardiseres til et oksygeninnhold fastsatt av vedkommende myndighet med utgangspunkt i de særlige 

forholdene i det enkelte tilfelle. 

 Dersom utslippet av forurensende stoffer reduseres ved hjelp av røykgassrensing i et avfallsforbrennings- eller 

samforbrenningsanlegg som behandler farlig avfall, skal standardiseringen av oksygeninnholdet som fastsatt i 

første ledd foretas bare dersom oksygeninnholdet målt i samme tidsrom som for det aktuelle forurensende 

stoffet, overstiger det relevante standardoksygeninnholdet. 

3.  Måling av vannforurensende stoffer 

3.1.  Følgende målinger skal utføres ved utslippspunktet for spillvann: 

a)  kontinuerlige målinger av pH, temperatur og gjennomstrømning, 

b)  daglige målinger med stikkprøvetaking av totalt suspendert fast stoff, eller målinger av en representativ 

prøve som står i forhold til gjennomstrømningen over en periode på 24 timer, 

c)  målinger foretatt minst én gang i måneden av en representativ prøve som står i forhold til gjennoms-

trømningen av utslipp over en periode på 24 timer av Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni og Zn, 

d)  minst én måling hver sjette måned av dioksiner og furaner; de tolv første driftsmånedene skal det likevel 

foretas én måling minst hver tredje måned. 

3.2.  Dersom spillvannet fra rensing av røykgass behandles på stedet sammen med spillvann fra andre kilder på 

anlegget, skal den driftsansvarlige utføre målingene 

a)  i avløpet fra renseprosessen for røykgass før dette vannet går inn i det felles behandlingsanlegget for 

spillvann, 

b)  på de(n) andre spillvannsstrømmen(e) før de(n) går inn i det felles behandlingsanlegget for spillvann, 

c)  ved punktet der spillvannet slippes ut fra avfallsforbrennings- eller samforbrenningsanlegget etter endelig 

behandling. 

DEL 7 

Formel for beregning av utslippskonsentrasjonen ved standard oksygenkonsentrasjon 

Es =  
21 − OS

21 − SM

× EM 

ES = beregnet utslippskonsentrasjon ved standard oksygenkonsentrasjon 

EM = målt utslippskonsentrasjon 

OS = standard oksygenkonsentrasjon 

OM = målt oksygenkonsentrasjon 

DEL 8 

Vurdering av overholdelsen av utslippsgrenseverdier 

1.  Grenseverdier for utslipp til luft 

1.1.  Grenseverdiene for utslipp til luft skal anses som overholdt dersom 

a)  ingen av døgngjennomsnittsverdiene overstiger noen av utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 3 nr. 1.1 eller i 

del 4 eller beregnet i samsvar med del 4,  
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b)  enten ingen av halvtimesgjennomsnittsverdiene overstiger utslippsgrenseverdiene fastsatt i kolonne A i 

tabellen i del 3 nr. 1.2, eller eventuelt 97 % av halvtimesgjennomsnittsverdiene i løpet av året ikke 

overstiger utslippsgrenseverdiene fastsatt i kolonne B i tabellen i del 3 nr. 1.2, 

c)  ingen av gjennomsnittsverdiene i prøvetakingsperioden fastsatt for tungmetaller og dioksiner og furaner 

overstiger utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 3 nr. 1.3 og 1.4 eller i del 4 eller beregnet i samsvar med 

del 4, 

d)  for karbonmonoksid (CO) 

i)  ved avfallsforbrenningsanlegg: 

– minst 97 % av døgngjennomsnittsverdiene i løpet av året ikke overstiger utslippsgrenseverdien 

fastsatt i del 3 nr. 1.5 bokstav a), og 

– minst 95 % av alle timinuttersgjennomsnittsverdier i samme 24-timersperiode ikke overstiger 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 3 nr. 1.5 bokstav b) og c); ved avfallsforbrenningsanlegg der 

gass fra forbrenningsprosessen oppvarmes til en temperatur på minst 1 100 C i minst to sekunder 

kan medlemsstatene anvende en vurderingsperiode på sju dager for timinuttersgjennom-

snittsverdiene, 

ii)  ved samforbrenningsanlegg: bestemmelsene i del 4 er oppfylt. 

1.2.  Halvtimesgjennomsnittsverdiene og timinuttersgjennomsnittsverdiene skal bestemmes innenfor effektiv driftstid 

(unntatt perioder med driftsstart og driftsstans dersom det ikke forbrennes avfall) på grunnlag av de målte 

verdiene etter fratrekk av verdien av konfidensintervallet angitt i del 6 nr. 1.3. Døgngjennomsnittsverdiene skal 

bestemmes på grunnlag av disse validerte gjennomsnittsverdiene. 

 For at en døgngjennomsnittsverdi skal være gyldig, skal ikke mer enn fem halvtimesgjennomsnittsverdier for ett 

og samme døgn forkastes på grunn av funksjonssvikt i eller vedlikehold av systemet for kontinuerlig måling. 

Ikke mer enn ti døgngjennomsnittsverdier per år skal forkastes på grunn av funksjonssvikt i eller vedlikehold av 

systemet for kontinuerlig måling. 

1.3.  Gjennomsnittsverdiene i prøvetakingsperioden og gjennomsnittsverdiene for periodiske målinger av HF, HCl og 

SO2 skal bestemmes i samsvar med kravene i artikkel 45 nr. 1 bokstav e), artikkel 48 nr. 3 og del 6 nr. 1. 

2.  Utslippsgrenseverdier for utslipp til vann 

Utslippsgrenseverdiene for vann skal anses som overholdt dersom 

a)  95 % og 100 % av de målte verdiene for totalt suspendert fast stoff ikke overstiger de tilsvarende 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 5, 

b)  ikke mer enn én måling per år for tungmetaller (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni og Zn) overstiger 

utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 5 eller, dersom medlemsstaten fastsetter antall prøver til mer enn 20 per 

år, ikke mer enn 5 % av disse overstiger utslippsgrenseverdiene fastsatt i del 5, 

c)  målingene for dioksiner og furaner ikke overstiger utslippsgrenseverdien fastsatt i del 5. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

Tekniske bestemmelser om anlegg og former for virksomhet som bruker organiske løsemidler 

DEL 1 

Virksomhetsformer 

1.  I hvert av følgende punkter omfatter virksomheten rensing av utstyr, men ikke rensing av produkter, med mindre 

annet er angitt. 

2.  Påføring av klebemiddel 

 Enhver form for virksomhet der et klebemiddel påføres en overflate, med unntak av påføring av klebemiddel og 

laminering i forbindelse med trykking. 

3.  Overflatebehandling 

 Enhver form for virksomhet der ett eller flere sammenhengende lag av et overflatebelegg påføres 

a)  ett av følgende kjøretøyer: 

i)  nye biler klassifisert i gruppe M1 i 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(1), og i gruppe N1 såfremt de behandles i samme anlegg som 

M1-kjøretøyer, 

ii)  førerhus på lastebiler, definert som førerkupeen, samt enhver integrert kappe beregnet på det tekniske 

utstyret i kjøretøyer klassifisert i gruppe N2 og N3 i direktiv 2007/46/EF, 

iii)  lastebiler og tilhengere, dvs. kjøretøyer klassifisert i gruppe N1, N2 og N3 i direktiv 2007/46/EF, med 

unntak av førerhus på lastebiler, 

iv)  busser, dvs. kjøretøyer klassifisert i gruppe M2 og M3 i direktiv 2007/46/EF, 

v)  tilhengere klassifisert i gruppe O1, O2, O3 og O4 i direktiv 2007/46/EF, 

b)  metall- og plastoverflater, herunder overflater på luftfartøyer, fartøyer, tog osv., 

c)  treoverflater, 

d)  tekstil-, stoff-, folie- og papiroverflater, 

e)  lær. 

 Virksomheten omfatter ikke påføring av metall på underlag ved elektroforese eller kjemisk sprøyting. Dersom 

overflatebehandlingen omfatter et trinn der den samme artikkelen blir påført trykk, anses dette trinnet, uansett 

hvilken teknikk som benyttes, som en del av overflatebehandlingen. Trykking som særskilt virksomhet inngår 

derimot ikke, men kan være omfattet av kapittel V i dette direktiv når den spesielle teknikken hører under dets 

virkeområde. 

4.  Båndlakkering 

 Enhver form for virksomhet der oppspolte bånd av stål, rustfritt stål, belagt stål, kobberlegeringer eller 

aluminium påføres et filmdannende belegg eller et laminat i en kontinuerlig prosess.  

  

(1) EFT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 
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5.  Kjemisk rensing 

 Enhver industriell eller kommersiell virksomhet der det i et anlegg benyttes flyktige organiske forbindelser til 

rensing av klær, møbler eller andre lignende forbruksvarer, med unntak av manuell fjerning av skjolder og 

flekker i tekstil- og klesindustrien. 

6.  Produksjon av skotøy 

 Enhver form for virksomhet basert på produksjon av skotøy eller deler av skotøy. 

7.  Produksjon av blandinger til overflatebehandling, lakker, trykkfarger og klebemidler 

 Framstilling av ovennevnte ferdige produkter, samt mellomprodukter dersom dette skjer på samme sted, utført 

ved blanding av pigmenter, harpikser og klebende stoffer ved bruk av organiske løsemidler eller andre 

bærestoffer; produksjonen innbefatter dispergering og predispergering, justering av viskositet og farge samt 

fylling av ferdig produkt på beholder. 

8.  Framstilling av legemidler 

 Kjemisk syntese, fermentering, ekstraksjon, tilbereding og ferdiggjøring av legemidler samt framstilling av 

mellomprodukter dersom dette skjer på samme sted. 

9.  Trykking 

 Enhver form for virksomhet basert på reproduksjon av tekst og/eller bilder ved at trykkfarge overføres til en 

overflate ved hjelp av en bildebærer. Denne virksomheten omfatter også tilknyttede teknikker som lakkering, 

overflatebehandling og laminering. Imidlertid omfattes bare følgende delprosesser av kapittel V: 

a)  fleksografi – trykkteknikk basert på bruk av en bildebærer av gummi eller elastiske polymerer med en 

trykkende del som er opphøyd i forhold til den ikke-trykkende delen, og på bruk av flytende trykkfarge som 

tørker ved fordampning, 

b)  rotasjons-offsettrykking med varmlufttørking – offsetteknikk med en bildebærer der den trykkende og den 

ikke-trykkende delen ligger i samme plan; med rotasjonstrykking menes at materialet som skal påføres 

trykk, føres inn i maskinen fra en bane, og ikke som enkeltark. Den ikke-trykkende delen av bildebæreren 

behandles slik at den tiltrekker vann og avviser trykkfargen. Den trykkende delen behandles slik at den 

mottar og overfører trykkfarge til den overflaten som skal påføres trykk. Fordampningen foregår i en ovn 

der materialet som er påført trykk, varmes opp ved hjelp av varmluft, 

c)  laminering i forbindelse med trykking – sammenklebing av to eller flere bøyelige materialer slik at det 

framkommer laminater, 

d)  publikasjonsdyptrykk – dyptrykking av papir til tidsskrifter, brosjyrer, kataloger og lignende produkter ved 

bruk av toluenbaserte trykkfarger, 

e)  dyptrykk – trykking ved bruk av en sylindrisk bildebærer der den trykkende delen befinner seg i 

fordypninger og den ikke-trykkende delen er opphøyd, og der det brukes flytende trykkfarge som tørker ved 

fordampning. Trykkfargen fordeler seg i fordypningene, og den ikke-trykkende delen av bildebæreren 

rengjøres for trykkfarge før overflaten som skal påføres trykk, kommer i kontakt med sylinderen og løfter 

trykkfargen opp av fordypningene, 

f)  rotasjonsserigrafi – rotasjonstrykking som består i å avsette trykkfargen på den overflaten som skal påføres 

trykk ved å presse den gjennom en porøs bildebærer der den trykkende delen er åpen og den ikke-trykkende 

delen er tildekket, og der det brukes trykkfarge som bare tørker ved fordampning. Med rotasjonstrykking 

menes at materialet som skal påføres trykk, føres inn i maskinen fra en bane, og ikke som enkeltark, 

g)  lakkering – en form for virksomhet der lakk eller et klebende belegg påføres et bøyelig materiale med 

henblikk på senere å forsegle emballasje. 

10.  Omdanning av gummi 

 Enhver form for virksomhet som omfatter blanding, knaing, kalandrering, ekstrudering og vulkanisering av 

naturgummi eller syntetisk gummi samt enhver tilknyttet prosess med det formål å bearbeide naturgummi eller 

syntetisk gummi til et ferdig produkt. 
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11.  Overflaterensing 

 Enhver form for virksomhet med unntak av kjemisk rensing der det brukes organiske løsemidler for å fjerne 

urenheter fra overflaten på en gjenstand, herunder avfetting. Rensing som består av mer enn ett trinn før eller 

etter enhver annen form for virksomhet, skal anses som én enkelt overflaterensingsvirksomhet. Dette omfatter 

ikke rensing av utstyret som benyttes, bare rensing av produktenes overflate. 

12.  Ekstraksjon av vegetabilsk olje og animalsk fett samt raffinering av vegetabilsk olje 

 Enhver form for virksomhet som består i å ekstrahere vegetabilsk olje fra frø og annet vegetabilsk materiale, 

bearbeiding av tørrstoffer beregnet på produksjon av fôr, rensing av fett og vegetabilsk olje utvunnet fra frø og 

fra vegetabilsk og/eller animalsk materiale. 

13.  Lakkering og omlakkering av kjøretøyer 

 Enhver industriell eller kommersiell form for virksomhet basert på belegging av overflater samt tilknyttet 

avfetting i forbindelse med 

a)  påføring av originallakk på veigående kjøretøyer som definert i direktiv 2007/46/EF eller på deler av slike 

kjøretøyer, ved bruk av materialer av samme type som etterbehandlingsmaterialer, når dette utføres 

utenom den opprinnelige produksjonslinjen, 

b)  lakkering av tilhengere (herunder semitrailere) (gruppe O i direktiv 2007/46/EF). 

14.  Belegging av viklingstråd 

 Enhver form for virksomhet basert på belegging av metalledere brukt til vikling av spoler i transformatorer, 

motorer osv. 

15.  Impregnering av tre 

 Enhver form for virksomhet som går ut på å impregnere trelast. 

16.  Laminering av tre og plast 

 Enhver form for virksomhet som går ut på å lime sammen tre og/eller plast for å produsere laminater. 
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DEL 2 

Terskler og utslippsgrenseverdier 

Utslippsgrenseverdiene i røykgasser skal beregnes ved en temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa. 

 

Virksomhetsform 

(forbruksterskel for løsemiddel i tonn  

per år) 

Terskel 

(forbruksterskel for 

løsemiddel i tonn per år) 

Utslippsgrenseverdier 

i røykgasser (mg 

C/Nm3) 

Grenseverdier for diffuse utslipp (i prosent 

av tilført løsemiddel) 
Grenseverdier for totale utslipp 

Særlige bestemmelser 

Nye anlegg Eksisterende anlegg Nye anlegg Eksisterende anlegg 

1 Rotasjons-offsettrykking med varm-

lufttørking 

(> 15) 

15–25 

> 25 

100 

20 

30(1) 

30(1) 

  (1) Løsemiddelrest i ferdig produkt anses 

ikke som diffust utslipp. 

2 Publikasjonsdyptrykk 

(> 25) 

 75 10 15    

3 Andre former for dyptrykk, fleksografi, 

rotasjonsserigrafi, laminerings- eller 

lakkeringsenheter (>15), trykking ved 

bruk av rotasjonsserigrafi på tekstil 

eller kartong (> 30) 

15–25 

> 25 

> 30(1) 

100 

100 

100 

25 

20 

20 

  (1) Terskel for rotasjonsserigrafi på tekstil 

og kartong. 

4 Overflaterensing ved bruk av 

forbindelsene nevnt i artikkel 59 nr. 5 

(> 1) 

1–5 

> 5 

20(1) 

20(1) 

15 

10 

  (1) Grenseverdien viser til forbindelsenes 

masse i mg/Nm3 og ikke til totalt karbon. 

5 Annen overflaterensing 

(> 2) 

2–10 

> 10 

75(1) 

75(1) 

20(1) 

15(1) 

  (1) Disse grenseverdiene får ikke anvendelse 

på anlegg som godtgjør overfor ved-

kommende myndighet at det gjennoms-

nittlige innholdet av organiske løsemidler i 

samtlige renseprodukter som er brukt, ikke 

overstiger 30 vektprosent. 

6 Lakkering (< 15) og omlakkering av 

biler 

> 0,5 50(1) 25   (1) Overholdelse i henhold til del 8 nr. 2 skal 

godtgjøres på grunnlag av gjennoms-

nittsmålinger hvert 15. minutt. 

7 Båndlakkering 

(> 25) 

 50(1) 5 10   (1) For anlegg som benytter teknikker som 

muliggjør ombruk av gjenvunne løsemidler, 

skal utslippsgrensen være 150. 
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Virksomhetsform 

(forbruksterskel for løsemiddel i tonn  

per år) 

Terskel 

(forbruksterskel for 

løsemiddel i tonn per år) 

Utslippsgrenseverdier 

i røykgasser (mg 

C/Nm3) 

Grenseverdier for diffuse utslipp (i prosent 

av tilført løsemiddel) 
Grenseverdier for totale utslipp 

Særlige bestemmelser 

Nye anlegg Eksisterende anlegg Nye anlegg Eksisterende anlegg 

8 Annen overflatebehandling, herunder 

av metall, plast, tekstil(5), stoff, folie 

og papir 

(> 5) 

5–15 

> 15 

100(1)(4) 

50/75(2)(3)(4) 

25(4) 

20(4) 

  (1) Utslippsgrenseverdien gjelder for 

beleggings- og tørkeprosesser under 

kontrollerte forhold. 

(2) Den første utslippsgrenseverdien gjelder 

for tørkeprosesser, den andre for 

beleggingsprosesser. 

        (3) For anlegg for belegging av tekstil der 

det benyttes teknikker som muliggjør 

ombruk av gjenvunne løsemidler, skal total 

utslippsgrense for beleggings- og 

tørkeprosesser være 150. 

(4) Belegging som ikke kan utføres under 

kontrollerte forhold (f.eks. skipsbygging, 

lakkering av fly), kan fravike disse 

grenseverdiene i samsvar med artikkel 59 

nr. 3. 

(5) Rotasjonsserigrafi på tekstil omfattes av 

virksomhet nr. 3. 

9 Belegging av viklingstråd 

(> 5) 

    10 g/kg(1) 

5 g/kg(2) 

(1) Gjelder for anlegg der trådens diameter i 

snitt er ≤ 0,1 mm. 

(2) Gjelder for alle andre anlegg. 

10 Overflatebehandling av tre 

(> 15) 

15–25 

> 25 

100(1) 

50/75(2) 

25 

20 

  (1) Utslippsgrenseverdien gjelder for 

beleggings- og tørkeprosesser under 

kontrollerte forhold. 

(2) Den første utslippsgrenseverdien gjelder 

for tørkeprosesser, den andre for 

beleggingsprosesser. 

11 Kjemisk rensing     20 g/kg(1) (1) Uttrykt i masse av løsemiddel per kg 

renset og tørket produkt. 

(2) Utslippsgrensen i del 4 nr. 2 gjelder ikke 

for denne formen for virksomhet. 
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Virksomhetsform 

(forbruksterskel for løsemiddel i tonn  

per år) 

Terskel 

(forbruksterskel for 

løsemiddel i tonn per år) 

Utslippsgrenseverdier 

i røykgasser (mg 

C/Nm3) 

Grenseverdier for diffuse utslipp (i prosent 

av tilført løsemiddel) 
Grenseverdier for totale utslipp 

Særlige bestemmelser 

Nye anlegg Eksisterende anlegg Nye anlegg Eksisterende anlegg 

12 Impregnering av tre 

(> 25) 

 100(1) 45 11 kg/m3 (1) Utslippsgrenseverdien gjelder ikke for 

impregnering med kreosot. 

13 Overflatebehandling av lær 

(> 10) 

10–25 

> 25 

> 10(1) 

   85 g/m2 

75 g/m2 

150 g/m2 

Utslippsgrensene er angitt i gram løsemiddel 

sluppet ut per m2 framstilt produkt. 

(1) For overflatebehandling av lær i møbler 

og særlige lærvarer brukt som små 

forbruksartikler, f.eks. vesker, belter, 

lommebøker osv. 

14 Produksjon av skotøy 

(> 5) 

    25 g per par Grensene for totale utslipp er angitt i gram 

løsemiddel sluppet ut per produsert par. 

15 Laminering av tre og plast 

(> 5) 

    30 g/m2  

16 Påføring av klebemiddel 

(> 5) 

5–15 

> 15 

50(1) 

50(1) 

25 

20 

  (1) Ved bruk av teknikker som muliggjør 

ombruk av gjenvunne løsemidler, skal 

utslippsgrenseverdien i røykgassene være 

150. 

17 Produksjon av blandinger til over-

flatebehandling, lakker, trykkfarger og 

klebemidler 

(> 100) 

100–1 000 

> 1 000 

150 

150 

5 

3 

5 % av tilført løsemiddel 

3 % av tilført løsemiddel 

Grenseverdien for diffuse utslipp omfatter 

ikke løsemidler som selges som en del av en 

overflatebehandlingsblanding i en lufttett 

beholder. 

18 Omdanning av gummi 

(> 15) 

 20(1) 25(2) 25 % av tilført løsemiddel (1) Ved bruk av teknikker som muliggjør 

ombruk av gjenvunne løsemidler, skal 

utslippsgrenseverdien i røykgassene være 

150. 

(2) Grenseverdien for diffuse utslipp 

omfatter ikke løsemidler som selges som en 

del av et produkt eller en blanding i en 

lufttett beholder. 
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Virksomhetsform 

(forbruksterskel for løsemiddel i tonn  

per år) 

Terskel 

(forbruksterskel for 

løsemiddel i tonn per år) 

Utslippsgrenseverdier 

i røykgasser (mg 

C/Nm3) 

Grenseverdier for diffuse utslipp (i prosent 

av tilført løsemiddel) 
Grenseverdier for totale utslipp 

Særlige bestemmelser 

Nye anlegg Eksisterende anlegg Nye anlegg Eksisterende anlegg 

19 Ekstraksjon av vegetabilsk olje og 

animalsk fett samt raffinering av 

vegetabilsk olje 

(> 10) 

    Animalsk fett: 1,5 kg/tonn 

Ricinusolje: 3 kg/tonn 

Rapsfrø: 1 kg/tonn 

Solsikkefrø: 1 kg/tonn 

Soyabønner (normal knusingsgrad):  

0,8 kg/tonn 

Soyabønner (hvite flak): 1,2 kg/tonn 

Andre typer frø og vegetabilsk materiale: 

3 kg/tonn(1) 1,5 kg/tonn(2) 4 kg/tonn(3) 

(1) Grenseverdiene for totale utslipp for 

anlegg som bearbeider enkeltpartier av frø 

og annet vegetabilsk materiale, bør fastsettes 

av vedkommende myndighet i hvert enkelt 

tilfelle ved bruk av de beste tilgjengelige 

teknikker. 

(2) Gjelder for alle fraksjoneringsprosesser 

med unntak av avsliming (fjerning av 

planteslimholdig materiale fra oljen). 

(3) Gjelder for avsliming. 

20 Framstilling av legemidler 

(> 50) 

 20(1) 5(2) 15(2) 5 % av tilført 

løsemiddel 

15 % av tilført 

løsemiddel 

(1) Ved bruk av teknikker som muliggjør 

ombruk av gjenvunne løsemidler, skal 

utslippsgrenseverdien i røykgassene være 

150. 

(2) Grenseverdien for diffuse utslipp 

omfatter ikke løsemidler som selges som en 

del av et produkt eller en blanding i en 

lufttett beholder. 
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DEL 3 

Utslippsgrenseverdier for anlegg i billakkeringsbransjen 

1.  Grenseverdiene for totale utslipp er angitt i gram organisk løsemiddel som slippes ut i forhold til produktets 

overflateområde i kvadratmeter, og i kilo organisk løsemiddel som slippes ut i forhold til karosseriet. 

2.  Overflateområdet for produkter som er oppført i tabellen i nr. 3, defineres som overflateområdet beregnet på 

grunnlag av det samlede området som skal elektroforesebehandles, og overflateområdet til alle deler som eventuelt 

føyes til i løpet av de påfølgende trinnene i behandlingen, og som påføres samme belegg som det som benyttes på 

det aktuelle produktet, eller produktets samlede overflateområde som behandles i anlegget. 

 Overflateområdet som skal elektroforesebehandles, beregnes ved hjelp av følgende formel: 

2 ×  produktets totalvekt

metallplatens gjennomsnittstykkelse ×  metallplatens densitet
 

 Denne metoden skal også brukes for andre belagte deler laget av platemetall. 

 Datastøttet konstruksjon (DAK) eller tilsvarende metoder skal brukes ved beregning av overflateområdet til andre 

delene som føyes til, eller av det samlede overflateområdet som behandles i anlegget. 

3.  Grenseverdien for totale utslipp i tabellen nedenfor viser til samtlige trinn i prosessen som utføres i samme anlegg, 

fra elektroforese eller enhver annen beleggingsprosess fram til avsluttende voksing og polering av toppstrøk, samt 

til løsemiddelet som benyttes til rensing av utstyr, herunder sprøytekabinetter og annet fastmontert utstyr, både 

under og utenom produksjonsprosessen. 

Virksomhetsform 

(forbruksterskel for løsemiddel i tonn per år) 

Produksjonsterskel 

(viser til årsproduksjon av 

det behandlede produktet) 

Grenseverdi for totale utslipp 

Nye anlegg Eksisterende anlegg 

Lakkering av nye biler (> 15) > 5 000 45 g/m2  

eller 1,3 kg/karosseri  

+ 33 g/m2 

60 g/m2  

eller 1,9 kg/karosseri  

+ 41 g/m2 

≤ 5 000 selvbærende 

karosseri eller > 3 500 

med understell 

90 g/m2  

eller 1,5 kg/karosseri  

+ 70 g/m2 

90 g/m2  

eller 1,5 kg/karosseri  

+ 70 g/m2 

  Grenseverdi for totale utslipp (g/m2) 

Lakkering av nye førerhus på lastebiler 

(> 15) 

≤ 5 000 65 85 

> 5 000 55 75 

Lakkering av nye vare- og lastebiler 

(> 15) 

≤ 2 500 90 120 

> 2 500 70 90 

Lakkering av nye busser (> 15) ≤ 2 000 210 290 

> 2 000 150 225 

4.  Billakkeringsanlegg med løsemiddelforbruk under terskelverdien i tabellen i nr. 3 skal oppfylle kravene for 

billakkering og omlakkering i del 2. 

DEL 4 

Grenseverdier for utslipp av flyktige organiske forbindelser med bestemte risikosetninger 

1.  For utslipp av flyktige organiske forbindelser omhandlet i artikkel 58 der massestrømmen for det totale volumet av 

forbindelser som krever merking som angitt i nevnte artikkel, er større enn eller lik 10 g/time, skal en 

utslippsgrenseverdi på 2 mg/Nm3 overholdes. Utslippsgrenseverdien gjelder den samlede massen av de enkelte 

forbindelsene.  
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2.  For flyktige organiske halogenforbindelser som er tildelt eller bør tildeles risikosetning H341 eller H351, der den 

samlede massestrømmen av forbindelser som krever merking med H341 eller H351, er større enn eller lik 

100 g/time, skal en utslippsgrenseverdi på 20 mg/Nm3 overholdes. Utslippsgrenseverdien gjelder den samlede 

massen av de enkelte forbindelsene. 

DEL 5 

Reduksjonsplan 

1.  Den driftsansvarlige kan benytte en hvilken som helst reduksjonsplan som er spesielt konstruert for 

vedkommendes anlegg. 

2. Planen nedenfor kan brukes i forbindelse med påføring av overflatebelegg, lakker, klebemidler eller trykkfarger på 

en overflate. I tilfeller der metoden ikke passer, kan vedkommende myndighet gi den driftsansvarlige tillatelse til å 

benytte enhver annen plan som medfører utslippsreduksjoner som tilsvarer de som oppnås ved anvendelse av del 2 

og 3. Ved utformingen av planen skal det tas hensyn til følgende forhold: 

a)  dersom erstatningsstoffer med lavt eller ikke noe innhold av løsemidler fremdeles er under utvikling, skal den 

driftsansvarlige gis en forlenget tidsfrist for gjennomføringen av sine planer for å redusere utslippene, 

b)  referansepunktet for utslippsreduksjonen bør så vidt mulig svare til utslippene som ville ha vært resultatet 

dersom det ikke var blitt truffet noen form for reduksjonstiltak. 

3.  Følgende reduksjonsplan skal gjelde for anlegg der det kan forutsettes et konstant innhold av tørrstoff i produktet: 

a)  Det årlige referanseutslippet beregnes på følgende måte: 

i)  Samlet masse tørrstoff i det årlige forbruket av overflatebelegg og/eller trykkfarge, lakk eller 

klebemiddel bestemmes. Tørrstoff er samtlige materialer i overflatebelegg, trykkfarger, lakker og 

klebemidler som har fast form når vann eller flyktige organiske forbindelser har fordampet. 

ii)  De årlige referanseutslippene beregnes ved å multiplisere massen som er bestemt i i), med den relevante 

faktoren i tabellen nedenfor. Vedkommende myndighet kan justere disse faktorene for anlegg der det er 

dokumentert at tørrstoffene brukes på en mer effektiv måte. 

Virksomhetsform 
Multiplikasjonsfaktor brukt i 

forbindelse med bokstav a) ii) 

Dyptrykk, fleksografi, laminering og lakkering i forbindelse med trykking, 

overflatebehandling av tre, tekstiler, stoffer, folie eller papir; påføring av 

klebemidler 

4 

Båndlakkering, lakkering og omlakkering av kjøretøyer 3 

Belegging som innebærer produktkontakt med matvarer, belegging i luft- og 

romfartsindustrien 

2,33 

Annen belegging og rotasjonsserigrafi 1,5 

b)  Målutslippet er lik det årlige referanseutslippet multiplisert med en prosentsats som er lik 

i)  (grenseverdien for diffuse utslipp + 15) for anlegg som omfattes av nr. 6 og de laveste terskelområdene i 

del 2 nr. 8 og 10, 

ii)  (grenseverdien for diffuse utslipp + 5) for alle andre anlegg. 

c)  Grenseverdiene anses overholdt når det faktiske utslippet av løsemidler, bestemt ut fra løsemiddelbalansen, er 

lik eller lavere enn målutslippet. 
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DEL 6 

Overvåking av utslipp 

1.  Kanaler der det er tilkoplet renseanlegg, og der det ved det endelige utslippspunktet slippes ut mer enn 

gjennomsnittlig 10 kg/time av totalt organisk karbon, skal overvåkes kontinuerlig for å kontrollere at de 

overholder kravene. 

2.  I andre tilfeller skal medlemsstatene sikre at enten kontinuerlige eller periodiske målinger utføres. Ved periodisk 

måling skal hver måling resultere i minst tre måleverdier. 

3.  Det kreves ikke målinger i tilfeller der det ikke er nødvendig med renseanlegg ved utslippspunktet for å oppfylle 

kravene i dette direktiv. 

DEL 7 

Løsemiddelbalanse 

1.  Prinsipper 

 Løsemiddelbalansen har følgende formål: 

a)  kontroll av overholdelse som angitt i artikkel 62, 

b)  identifikasjon av framtidige reduksjonsmuligheter, 

c)  gjøre informasjon om bruk av løsemidler, utslipp av løsemidler og oppfyllelse av kravene i kapittel V 

tilgjengelig for offentligheten. 

2.  Definisjoner 

 Følgende definisjoner utgjør en ramme for utarbeidelsen av massebalansen. 

 Organiske løsemidler som går inn i produksjonen (I): 

I1  Mengden av organiske løsemidler, i ren tilstand eller i innkjøpte stoffblandinger, som brukes som tilførsel i 

prosessen i det tidsrommet massebalansen beregnes over. 

I2  Mengden av organiske løsemidler, i ren tilstand eller i stoffblandinger som gjenvinnes og ombrukes som 

løsemiddeltilførsel i prosessen. Gjenvunnet løsemiddel medregnes hver gang det brukes i utførelsen av 

virksomheten. 

 Organiske løsemidler som går ut av produksjonen (O): 

O1  Utslipp i røykgasser. 

O2  Tap av organiske løsemidler i vann, idet det ved beregningen fastsatt i O5 tas hensyn til behandlingen av 

spillvann. 

O3  Mengden organiske løsemidler som er igjen i form av urenheter eller restmengder i produktene som 

prosessen resulterer i. 

O4  Uoppfangede utslipp av organiske løsemidler til luft. Dette omfatter alminnelig ventilasjon av rom der luften 

slippes ut til miljøet gjennom vinduer, dører, ventilasjonskanaler og lignende åpninger. 

O5  Tap av organiske løsemidler og/eller organiske forbindelser på grunn av kjemiske eller fysiske reaksjoner 

(herunder løsemidler og forbindelser som destrueres ved forbrenning eller annen behandling av røykgasser 

eller spillvann, eller som fanges opp, med mindre de medregnes under O6, O7 eller O8). 
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O6  Organiske løsemidler i innsamlet avfall. 

O7  Organiske løsemidler, eller organiske løsemidler i stoffblandinger, som selges eller er beregnet på å selges 

som produkt med kommersiell verdi. 

O8  Organiske løsemidler i stoffblandinger, gjenvunnet for ombruk, men ikke som tilførsel i prosessen, med 

mindre de medregnes under O7. 

O9  Organiske løsemidler som slippes ut på annen måte. 

3.  Veiledning for bruk av løsemiddelbalansen i forbindelse med kontroll av overholdelse. 

 Bruken av løsemiddelbalansen avhenger av de konkrete kravene som skal kontrolleres: 

a)  Kontroll av overholdelse av reduksjonsplanen i del 5, med en grenseverdi for totale utslipp fastsatt i 

løsemiddelutslipp per produktenhet, eller på en annen måte oppgitt i del 2 og 3. 

i)  For alle former for virksomhet der reduksjonsplanen i del 5 brukes, skal løsemiddelbalansen utarbeides 

årlig for å bestemme forbruket (C). Forbruket kan beregnes ved bruk av følgende ligning: 

 C = I1 – O8 

 Parallelt med dette skal mengden av tørrstoff brukt i belegging bestemmes for å beregne de årlige 

referanseutslippene og målutslippet. 

ii)  Løsemiddelbalansen utarbeides hvert år for å bestemme de totale utslippene (E) og vurdere 

overholdelsen av en grenseverdi for totale utslipp angitt som løsemiddel sluppet ut per produktenhet eller 

på en annen måte oppgitt i del 2 og 3. Utslippene kan beregnes ved bruk av følgende ligning: 

 E = F + O1 

 der F er det diffuse utslippet som definert i bokstav b) i). Utslippstallet divideres deretter med den 

parameter som gjelder for det aktuelle produktet. 

iii)  Løsemiddelbalansen utarbeides hvert år for å bestemme de totale utslippene for alle berørte former for 

virksomhet og vurdere oppfyllelsen av kravene i artikkel 59 nr. 6 bokstav b) ii), og dette tallet 

sammenholdes deretter med de totale utslippene som ville ha vært resultatet dersom kravene i del 2, 3 

og 5 var blitt oppfylt separat for hver virksomhet. 

b)  Bestemmelse av diffuse utslipp som skal sammenholdes med verdiene for diffuse utslipp i del 2: 

i)  Diffuse utslipp kan beregnes ved bruk av følgende ligning: 

 F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8 

 eller 

 F = O2 + O3 + O4 + O9 

 F skal bestemmes ved direkte måling av mengder eller ved en tilsvarende beregning, f.eks. på grunnlag 

av prosessens effektivitet med hensyn til å fange opp utslipp. 

 Grenseverdien for diffuse utslipp angis som en andel av tilførselen som skal beregnes ved bruk av 

følgende ligning: 

 I = I1 + I2 

ii)  Diffuse utslipp skal bestemmes ved hjelp av en serie korte, men representative målinger, og de trenger 

ikke å foretas på nytt før utstyret endres. 
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DEL 8 

Vurdering av overholdelsen av utslippsgrenseverdier i røykgasser 

1.  Ved kontinuerlig måling skal utslippsgrenseverdiene anses som overholdt dersom 

a)  ingen aritmetiske gjennomsnitt av alle gyldige avlesninger foretatt i løpet av en 24-timersperiode ved normal 

drift av et anlegg eller utførelsen av en virksomhet, unntatt driftsstart og driftsstans og vedlikehold av utstyr, 

overstiger utslippsgrenseverdiene, 

b)  ingen av timegjennomsnittsverdiene utgjør mer enn 1,5 ganger utslippsgrenseverdiene. 

2.  Ved periodisk måling skal utslippsgrenseverdiene anses som overholdt dersom, i løpet av en og samme måling: 

a)  gjennomsnittet av samtlige avlesninger ikke overstiger utslippsgrenseverdiene, og 

b)  ingen av timegjennomsnittsverdiene utgjør mer enn 1,5 ganger utslippsgrenseverdiene. 

3.  Overholdelsen av bestemmelsene i del 4 skal kontrolleres på grunnlag av summen av massekonsentrasjonene av 

hver enkelt flyktig organisk forbindelse. I alle andre tilfeller skal overholdelsen kontrolleres på grunnlag av de 

totale utslippene av organisk karbon, med mindre noe annet er bestemt i del 2. 

4.  Gassmengder kan tilsettes røykgassene for avkjøling eller fortynning dersom dette er berettiget teknisk sett, men 

skal ikke tas i betraktning ved beregningen av massekonsentrasjonen av det forurensende stoffet i røykgassene. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

Tekniske bestemmelser om anlegg som produserer titandioksid 

DEL 1 

Grenseverdier for utslipp til vann 

1.  For anlegg som bruker sulfatprosessen (som et årsgjennomsnitt): 

 550 kg sulfat per tonn produsert titandioksid. 

2.  For anlegg som bruker kloridprosessen (som et årsgjennomsnitt): 

a)  130 kg klorid per tonn titandioksid som produseres ved hjelp av nøytral rutil, 

b)  228 kg klorid per tonn titandioksid som produseres ved hjelp av syntetisk rutil, 

c)  330 kg klorid per tonn titandioksid som produseres ved hjelp av slagg. Anlegg som har utslipp til sjøvann 

(i elvemunninger, kystfarvann, åpent hav) kan bli gjenstand for en utslippsgrenseverdi på 450 kg klorid per 

tonn titandioksid som produseres ved hjelp av slagg. 

3.  For anlegg som bruker kloridprosessen og bruker mer enn én type malm, får utslippsgrenseverdiene i nr. 2 

anvendelse i forhold til mengden av malmtypene som er brukt. 

DEL 2 

Grenseverdier for utslipp til luft 

1.  Utslippsgrenseverdiene som uttrykkes som konsentrasjoner i masse per kubikkmeter (Nm3), skal beregnes ved en 

temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa. 

2.  For støv: 50 mg/Nm3 som et timegjennomsnitt fra større kilder og 150 mg/Nm3 som et timegjennomsnitt fra alle 

andre kilder. 

3.  For utslipp av gassformig svoveldioksid og trioksid fra oppslutning og røsting, herunder syredråper beregnet som 

SO2-ekvivalent: 

a)  6 kg per tonn produsert titandioksid som et årsgjennomsnitt, 

b)  500 mg/Nm3 som et timegjennomsnitt for anlegg for konsentrasjon av avfallssyrer. 

4.  For klor ved anlegg som bruker kloridprosessen: 

a)  5 mg/Nm3 som et døgngjennomsnitt, 

b)  40 mg/Nm3 til enhver tid. 

DEL 3 

Overvåking av utslipp 

Overvåkingen av utslipp til luft skal omfatte minst kontinuerlig overvåking av 

a)  utslipp av gassformig svoveldioksid og trioksid fra oppslutning og røsting fra konsentrasjon av syreavfall i anlegg 

som bruker sulfatprosessen, 

b)  klor fra større kilder i anlegg som bruker kloridprosessen, 

c)  støv fra større kilder. 

 ______  
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VEDLEGG IX 

DEL A 

Opphevede direktiver med senere endringer 

(nevnt i artikkel 81) 

Rådsdirektiv 78/176/EØF 

(EFT L 54 av 25.2.1978, s. 19). 

 

Rådsdirektiv 83/29/EØF 

(EFT L 32 av 3.2.1983, s. 28). 

 

Rådsdirektiv 91/692/EØF 

(EFT L 377 av 31.12.1991, s. 48). 

bare vedlegg I bokstav b) 

Rådsdirektiv 82/883/EØF 

(EFT L 378 av 31.12.1982, s. 1). 

 

Tiltredelsesakt av 1985 bare vedlegg I nr. X.1 bokstav o) 

Tiltredelsesakt av 1994 bare vedlegg I nr. VIII.A.6 

Rådsforordning (EF) nr. 807/2003 

(EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36). 

bare vedlegg III nr. 34 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 219/2009 

(EFT L 87 av 31.3.2009, s. 109). 

bare vedlegget nr. 3.1 

Rådsdirektiv 92/112/EØF 

(EFT L 409 av 31.12.1992, s. 11). 

 

Rådsdirektiv 1999/13/EF 

(EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1882/2003 

(EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

bare vedlegg I nr. 17 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF 

(EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87). 

bare artikkel 13 nr. 1 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/112/EF 

(EUT L 345 av 23.12.2008, s. 68). 

bare artikkel 3 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF 

(EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1137/2008 

(EUT L 311 av 21.11.2008, s. 1). 

bare vedlegget nr. 4.8 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF 

(EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1). 

 

Rådsdirektiv 2006/105/EF 

(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 368). 

bare vedlegget del B nr. 2 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF 

(EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114). 

bare artikkel 33 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF 

(EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8). 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF 

(EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114). 

bare artikkel 37 
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DEL B 

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse 

(nevnt i artikkel 81) 

Direktiv Frist for innarbeiding Frist for anvendelse 

78/176/EØF 25. februar 1979  

82/883/EØF 31. desember 1984  

92/112/EØF 15. juni 1993  

1999/13/EF 1. april 2001  

2000/76/EF 28. desember 2000 28. desember 2002 

28. desember 2005 

2001/80/EF 27. november 2002 27. november 2004 

2003/35/EF 25. juni 2005  

2003/87/EF 31. desember 2003  

2008/1/EF 30. oktober 1999(1) 30. oktober 1999 

30. oktober 2007 

(1) Direktiv 2008/1/EF er en kodifisert utgave av rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert forebygging og 

begrensning av forurensning (EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26), og fristene for innarbeiding og anvendelse forblir gjeldende. 
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VEDLEGG X 

Sammenligningstabell 

Direktiv 78/176/EØF Direktiv 82/883/EØF Direktiv 92/112/EØF Direktiv 2008/1/EF Direktiv 1999/13/EF Direktiv 2000/76/EF Direktiv 2001/80/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 Artikkel 1     Artikkel 66 

— — — — — — — Artikkel 2 

Artikkel 1 nr. 2 

bokstav a) 

  Artikkel 2 nr. 2    Artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 2 

bokstav b) 

    Artikkel 3 nr. 1  Artikkel 3 nr. 37 

Artikkel 1 nr. 2 

bokstav c), d) og e) 

      — 

— — — — — — — Artikkel 66 

Artikkel 2       Artikkel 67 

Artikkel 3       Artikkel 11 bokstav d) og e) 

Artikkel 4   Artikkel 4 Artikkel 3 innledende 

tekst og nr. 1 

Artikkel 4 nr. 1  Artikkel 4 nr. 1 første ledd 

Artikkel 5       Artikkel 11 bokstav d) og e) 

Artikkel 6       Artikkel 11 bokstav d) og e) 

Artikkel 7 nr. 1  Artikkel 10     Artikkel 70 nr. 1 og artikkel 70 

nr. 2 første punktum 

Artikkel 7 nr. 2 og 3       — 

— — — — — — — Artikkel 70 nr. 2 annet punktum 

og artikkel 70 nr. 3 

Artikkel 8 nr. 1       — 

Artikkel 8 nr. 2       Artikkel 26 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 9       — 

Artikkel 10       — 

Artikkel 11       Artikkel 12 

Artikkel 12       — 
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Direktiv 78/176/EØF Direktiv 82/883/EØF Direktiv 92/112/EØF Direktiv 2008/1/EF Direktiv 1999/13/EF Direktiv 2000/76/EF Direktiv 2001/80/EF Dette direktiv 

Artikkel 13 nr. 1   Artikkel 17 nr. 1 første 

ledd og artikkel 17 nr. 3 

første ledd første 

punktum 

Artikkel 11 nr. 1 første 

punktum og artikkel 11 

nr. 2 

  Artikkel 72 nr. 1 første punktum 

— — — — — — — Artikkel 72 nr. 1 annet punktum 

Artikkel 13 nr. 2, 3 og 4       — 

Artikkel 14       — 

Artikkel 15 Artikkel 14 Artikkel 12 Artikkel 21 Artikkel 15 Artikkel 21 Artikkel 18 nr. 1 og 3 Artikkel 80 

Artikkel 16 Artikkel 15 Artikkel 13 Artikkel 23 Artikkel 17 Artikkel 23 Artikkel 20 Artikkel 84 

Vedlegg I       — 

Vedlegg II avsnitt A 

innledende tekst og nr. 1 

      — 

Vedlegg II avsnitt A nr. 2       — 

Vedlegg II avsnitt B       — 

 Artikkel 2      — 

 Artikkel 3      — 

 Artikkel 4 nr. 1 og 

artikkel 4 nr. 2 første 

ledd 

     — 

 Artikkel 4 nr. 2 annet 

ledd 

     — 

 Artikkel 4 nr. 3 og 4      — 

 Artikkel 5      — 

 Artikkel 6      — 

 Artikkel 7      — 

 Artikkel 8      — 

 Artikkel 9      — 

 Artikkel 10      — 
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Direktiv 78/176/EØF Direktiv 82/883/EØF Direktiv 92/112/EØF Direktiv 2008/1/EF Direktiv 1999/13/EF Direktiv 2000/76/EF Direktiv 2001/80/EF Dette direktiv 

 Artikkel 11 nr. 1   Artikkel 13 nr. 1 Artikkel 17 nr. 1  Artikkel 75 nr. 1 

— — — — — — — Artikkel 75 nr. 2 

 Artikkel 11 nr. 2    Artikkel 17 nr. 2  — 

 Artikkel 11 nr. 3      — 

 Artikkel 12      — 

 Artikkel 13      — 

 Vedlegg I      — 

 Vedlegg II      — 

 Vedlegg III      — 

 Vedlegg IV      — 

 Vedlegg V      — 

  Artikkel 2 nr. 1 

innledende tekst 

    — 

  Artikkel 2 nr. 1 

bokstav a) innledende 

tekst 

    — 

  Artikkel 2 nr. 1 

bokstav a) første 

strekpunkt 

    Artikkel 67 bokstav a) 

  Artikkel 2 nr. 1 

bokstav a) annet 

strekpunkt 

    Artikkel 67 bokstav b) 

  Artikkel 2 nr. 1 

bokstav a) tredje 

strekpunkt og artikkel 2 

nr. 1 bokstav b) tredje 

strekpunkt 

    Artikkel 67 bokstav d) 

  Artikkel 2 nr. 1 

bokstav a) fjerde, femte, 

sjette og sjuende 

strekpunkt 

    — 
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  Artikkel 2 nr. 1 

bokstav b) innledende 

tekst og første, fjerde, 

femte, sjette og sjuende 

strekpunkt 

    — 

  Artikkel 2 nr. 1 

bokstav b) annet 

strekpunkt 

    Artikkel 67 bokstav c) 

  Artikkel 2 nr. 1 

bokstav c) 

    — 

  Artikkel 2 nr. 2     — 

  Artikkel 3     Artikkel 67 

  Artikkel 4     Artikkel 67 

  Artikkel 5     — 

  Artikkel 6 første ledd 

innledende tekst 

    Artikkel 68 

  Artikkel 6 første ledd 

bokstav a) 

    Vedlegg VIII del 1 nr. 1 

  Artikkel 6 første ledd 

bokstav b) 

    Vedlegg VIII del 1 nr. 2 

  Artikkel 6 annet ledd     Vedlegg VIII del 1 nr. 3 

  Artikkel 7     — 

  Artikkel 8     — 

  Artikkel 9 nr. 1 

innledende tekst 

    Artikkel 69 nr. 2 

  Artikkel 9 nr. 1 

bokstav a) innledende 

tekst 

    — 

  Artikkel 9 nr. 1 bokstav 

a) i) 

    Vedlegg VIII del 2 nr. 2 

  Artikkel 9 nr. 1 bokstav 

a) ii) 

    Vedlegg VIII del 2 nr. 3 

innledende tekst og nr. 3 

bokstav a) 
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  Artikkel 9 nr. 1 

bokstav a) iii) 

    Artikkel 69 nr. 1 

  Artikkel 9 nr. 1 

bokstav a) iv) 

    Vedlegg VIII del 2 nr. 3 

bokstav b) 

  Artikkel 9 nr. 1 

bokstav a) v) 

    — 

  Artikkel 9 nr. 1 

bokstav b) 

    Vedlegg VIII del 2 nr. 4 

  Artikkel 9 nr. 2 og 3     — 

  Artikkel 11     Artikkel 11 bokstav d) og e) 

  Vedlegg     — 

   Artikkel 1    Artikkel 1 

   Artikkel 2 innledende 

tekst 

   Artikkel 3 innledende tekst 

   Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 14   Artikkel 3 nr. 1 

   Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 1   Artikkel 3 nr. 3 

   Artikkel 2 nr. 4    — 

   Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 2 nr. 9 Artikkel 3 nr. 8 Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 3 nr. 4 

   Artikkel 2 nr. 6 første 

punktum 

Artikkel 2 nr. 13 Artikkel 3 nr. 9 Artikkel 2 nr. 3 første 

del 

Artikkel 3 nr. 5 

   Artikkel 2 nr. 6 annet 

punktum 

   Artikkel 15 nr. 1 

   Artikkel 2 nr. 7    Artikkel 3 nr. 6 

   Artikkel 2 nr. 8 Artikkel 2 nr. 5   Artikkel 71 

   Artikkel 2 nr. 9 første 

punktum 

Artikkel 2 nr. 7 Artikkel 3 nr. 12  Artikkel 3 nr. 7 

   Artikkel 2 nr. 9 annet 

punktum 

   Artikkel 4 nr. 2 første ledd 

— — — — — — — Artikkel 4 nr. 2 annet ledd 

— — — — — — — Artikkel 4 nr. 3 
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   Artikkel 2 nr. 10    — 

— — — — — — — Artikkel 3 nr. 8 

   Artikkel 2 nr. 11 første 

punktum 

   Artikkel 3 nr. 9 

   Artikkel 2 nr. 11 annet 

punktum 

   Artikkel 20 nr. 3 

   Artikkel 2 nr. 12 første 

ledd og vedlegg IV 

innledende tekst 

   Artikkel 3 nr. 10 

   Artikkel 2 nr. 12 annet 

ledd 

   Artikkel 14 nr. 5 bokstav a) og 

artikkel 14 nr. 6 

   Artikkel 2 nr. 13 Artikkel 2 nr. 6 Artikkel 3 nr. 11 Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 3 nr. 15 

   Artikkel 2 nr. 14    Artikkel 3 nr. 16 

   Artikkel 2 nr. 15    Artikkel 3 nr. 17 

— — — — — — — Artikkel 3 nr. 11–14, 18–23, 

26–30 og 34–36 

   Artikkel 3 nr. 1 

innledende tekst 

   Artikkel 11 innledende tekst 

   Artikkel 3 nr. 1 

bokstav a) 

   Artikkel 11 bokstav a) og b) 

   Artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) 

   Artikkel 11 bokstav c) 

   Artikkel 3 nr. 1 

bokstav c) 

   Artikkel 11 bokstav d) og e) 

   Artikkel 3 nr. 1 bokstav 

d) 

   Artikkel 11 bokstav f) 

   Artikkel 3 nr. 1 

bokstav e) 

   Artikkel 11 bokstav g) 

   Artikkel 3 nr. 1 

bokstav f) 

   Artikkel 11 bokstav h) 

   Artikkel 3 nr. 2    — 

   Artikkel 5 nr. 1    — 
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   Artikkel 5 nr. 2    Artikkel 80 nr. 1 annet ledd 

   Artikkel 6 nr. 1 

innledende tekst 

   Artikkel 12 nr. 1 første ledd 

innledende tekst 

   Artikkel 6 nr. 1 første 

ledd bokstav a)–d) 

   Artikkel 12 nr. 1 første ledd 

bokstav a)–d) 

— — — — — — — Artikkel 12 nr. 1 første ledd 

bokstav e) 

   Artikkel 6 nr. 1 første 

ledd bokstav e) 

   Artikkel 12 nr. 1 første ledd 

bokstav f) 

   Artikkel 6 nr. 1 første 

ledd bokstav f) 

   Artikkel 12 nr. 1 første ledd 

bokstav g) 

   Artikkel 6 nr. 1 første 

ledd bokstav g) 

   Artikkel 12 nr. 1 første ledd 

bokstav h) 

   Artikkel 6 nr. 1 første 

ledd bokstav h) 

   Artikkel 12 nr. 1 første ledd 

bokstav i) 

   Artikkel 6 nr. 1 første 

ledd bokstav i) 

   Artikkel 12 nr. 1 første ledd 

bokstav j) 

   Artikkel 6 nr. 1 første 

ledd bokstav j) 

   Artikkel 12 nr. 1 første ledd 

bokstav k) 

   Artikkel 6 nr. 1 annet 

ledd 

   Artikkel 12 nr. 1 annet ledd 

   Artikkel 6 nr. 2    Artikkel 12 nr. 2 

   Artikkel 7    Artikkel 5 nr. 2 

   Artikkel 8 første ledd  Artikkel 4 nr. 3  Artikkel 5 nr. 1 

   Artikkel 8 annet ledd    — 

   Artikkel 9 nr. 1 første 

del av punktum 

   Artikkel 14 nr. 1 første ledd 
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   Artikkel 9 nr. 1 annen 

del av punktum 

   — 

   Artikkel 9 nr. 2    Artikkel 5 nr. 3 

   Artikkel 9 nr. 3 første 

ledd første og annet 

punktum 

   Artikkel 14 nr. 1 annet ledd 

innledende tekst og bokstav a) 

og b) 

   Artikkel 9 nr. 3 første 

ledd tredje punktum 

   Artikkel 14 nr. 2 

— — — — — — — Artikkel 14 nr. 3, 4 og 7 

— — — — — — — Artikkel 14 nr. 5 innledende 

tekst og første ledd bokstav b) 

og artikkel 14 nr. 5 annet ledd 

   Artikkel 9 nr. 3 annet 

ledd 

   — 

   Artikkel 9 nr. 3 tredje 

ledd 

   Artikkel 9 nr. 1 

   Artikkel 9 nr. 3 fjerde 

ledd 

   Artikkel 9 nr. 2 

   Artikkel 9 nr. 3 femte 

ledd 

   Artikkel 9 nr. 3 

   Artikkel 9 nr. 3 sjette 

ledd 

   Artikkel 9 nr. 4 

— — — — — — — Artikkel 10 

   Artikkel 9 nr. 4 første 

punktum første del 

   Artikkel 15 nr. 2 

   Artikkel 9 nr. 4 første 

punktum annen del 

   Artikkel 15 nr. 4 første ledd 

— — — — — — — Artikkel 15 nr. 4 annet til femte 

ledd og artikkel 15 nr. 5 



   

 

2
7

.8
.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. 5

7
/1

6
0

7
 

 

Direktiv 78/176/EØF Direktiv 82/883/EØF Direktiv 92/112/EØF Direktiv 2008/1/EF Direktiv 1999/13/EF Direktiv 2000/76/EF Direktiv 2001/80/EF Dette direktiv 

   Artikkel 9 nr. 4 annet 

punktum 

   Artikkel 14 nr. 1 annet ledd 

bokstav g) 

— — — — — — — Artikkel 14 nr. 1 annet ledd 

bokstav h) 

— — — — — — — Artikkel 15 nr. 3 

— — — — — — — Artikkel 16 

   Artikkel 9 nr. 5 første 

ledd 

   Artikkel 14 nr. 1 annet ledd 

bokstav c) i) 

— — — — — — — Artikkel 14 nr. 1 annet ledd 

bokstav c) ii) 

— — — — — — — Artikkel 14 nr. 1 annet ledd 

bokstav d) 

   Artikkel 9 nr. 5 annet 

ledd 

   — 

— — — — — — — Artikkel 14 nr. 1 annet ledd 

bokstav e) 

   Artikkel 9 nr. 6 første 

ledd 

   Artikkel 14 nr. 1 annet ledd 

bokstav f) 

   Artikkel 9 nr. 6 annet 

ledd 

   — 

   Artikkel 9 nr. 7    — 

   Artikkel 9 nr. 8    Artikkel 6 og artikkel 17 nr. 1 

— — — — — — — Artikkel 17 nr. 2, 3 og 4 

   Artikkel 10    Artikkel 18 

   Artikkel 11    Artikkel 19 

   Artikkel 12 nr. 1    Artikkel 20 nr. 1 

   Artikkel 12 nr. 2 første 

punktum 

   Artikkel 20 nr. 2 første ledd 

   Artikkel 12 nr. 2 annet 

punktum 

   Artikkel 20 nr. 2 annet ledd 

   Artikkel 12 nr. 2 tredje 

punktum 

   — 
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   Artikkel 13 nr. 1    Artikkel 21 nr. 1 

— — — — — — — Artikkel 21 nr. 2, 3 og 4 

   Artikkel 13 nr. 2 

innledende tekst 

   Artikkel 21 nr. 5 innledende 

tekst 

   Artikkel 13 nr. 2 

bokstav a) 

   Artikkel 21 nr. 5 bokstav a) 

   Artikkel 13 nr. 2 

bokstav b) 

   — 

   Artikkel 13 nr. 2 

bokstav c) 

   Artikkel 21 nr. 5 bokstav b) 

   Artikkel 13 nr. 2 

bokstav d) 

   — 

— — — — — — — Artikkel 21 nr. 5 bokstav c) 

— — — — — — — Artikkel 22 

— — — — — — — Artikkel 23 nr. 1 første ledd 

   Artikkel 14 innledende 

tekst og bokstav a) 

   Artikkel 8 nr. 1 

   Artikkel 14 bokstav b)    Artikkel 7 bokstav a) og 

artikkel 14 nr. 1 bokstav d) i) 

— — — — — — — Artikkel 7 innledende tekst og 

bokstav b) og c) 

— — — — — — — Artikkel 14 nr. 1 bokstav d) ii) 

   Artikkel 14 bokstav c)    Artikkel 23 nr. 1 annet ledd 

— — — — — — — Artikkel 23 nr. 2–6 

   Artikkel 15 nr. 1 første 

ledd innledende tekst og 

bokstav a) og b) 

Artikkel 12 nr. 1 første 

ledd 

  Artikkel 24 nr. 1 første ledd 

innledende tekst og bokstav a) 

og b) 

   Artikkel 15 nr. 1 første 

ledd bokstav c) 

   Artikkel 24 nr. 1 første ledd 

bokstav c) 
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   Artikkel 15 nr. 1 annet 

ledd 

   Artikkel 24 nr. 1 annet ledd 

   Artikkel 15 nr. 2    Artikkel 24 nr. 3 bokstav b) 

   Artikkel 15 nr. 3    Artikkel 24 nr. 4 

   Artikkel 15 nr. 4    Artikkel 24 nr. 2 innledende 

tekst og bokstav a) og b) 

— — — — — — — Artikkel 24 nr. 2 bokstav c)–f) 

og artikkel 24 nr. 3 innledende 

tekst og bokstav a) 

   Artikkel 16    Artikkel 25 

   Artikkel 17 nr. 1 annet 

ledd 

   — 

   Artikkel 17 nr. 2 første 

ledd 

   Artikkel 13 nr. 1 

— — — — — — — Artikkel 13 nr. 2–7 

   Artikkel 17 nr. 2 annet 

ledd 

   — 

   Artikkel 17 nr. 3 første 

ledd annet og tredje 

punktum 

Artikkel 11 nr. 1 annet 

punktum 

  Artikkel 72 nr. 2 

   Artikkel 17 nr. 3 første 

ledd fjerde punktum 

   — 

— — — — — — — Artikkel 72 nr. 3 og 4 

   Artikkel 17 nr. 3 annet 

ledd 

   — 

   Artikkel 17 nr. 3 tredje 

ledd 

Artikkel 11 nr. 3   Artikkel 73 nr. 1 

— — — — — — — Artikkel 73 nr. 2 

   Artikkel 17 nr. 4    — 

— — — — — — — Artikkel 74 

— — — — — — — Artikkel 27 

   Artikkel 18   Artikkel 11 Artikkel 26 

   Artikkel 19    — 
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   Artikkel 20    — 

   Artikkel 21    Artikkel 80 nr. 2 

   Artikkel 22  Artikkel 18 Artikkel 17 Artikkel 81 

— — — — — — — Artikkel 82 

   Artikkel 23 Artikkel 16 Artikkel 22 Artikkel 19 Artikkel 83 

— — — — — — — Artikkel 2 nr. 1 

   Vedlegg I innledende 

tekst nr. 1 

   Artikkel 2 nr. 2 

   Vedlegg I innledende 

tekst nr. 2 

   Vedlegg I innledende tekst 

første ledd første punktum 

— — — — — — — Vedlegg I innledende tekst 

første ledd annet punktum 

— — — — — — — Vedlegg I innledende tekst 

annet ledd 

   Vedlegg I nr. 1.1–1.3    Vedlegg I nr. 1.1–1.3 

   Vedlegg I nr. 1.4    Vedlegg I nr. 1.4 bokstav a) 

— — — — — — — Vedlegg I nr. 1.4 bokstav b) 

   Vedlegg I nr. 2    Vedlegg I nr. 2 

   Vedlegg I nr. 3.1    Vedlegg I nr. 3.1 bokstav a) 

og b) 

— — — — — — — Vedlegg I nr. 3.1 bokstav c) 

   Vedlegg I nr. 3.2–3.5    Vedlegg I nr. 3.2–3.5 

   Vedlegg I nr. 4    Vedlegg I nr. 4 

   Vedlegg I nr. 5 

innledende tekst 

   — 

   Vedlegg I nr. 5.1    Vedlegg I nr. 5.1 bokstav b), f), 

g), i), j) og nr. 5.2 bokstav b) 

— — — — — — — Vedlegg I nr. 5.1 bokstav a), c), 

d), e), h), k) 
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   Vedlegg I nr. 5.2    Vedlegg I nr. 5.2 bokstav a) 

   Vedlegg I nr. 5.3    Vedlegg I nr. 5.3 bokstav a) i) 

— — — — — — — Vedlegg I nr. 5.3 bokstav a) 

iii)–v) og nr. 5.3 bokstav b) 

   Vedlegg I nr. 5.4    Vedlegg I nr. 5.4 

— — — — — — — Vedlegg I nr. 5.5 og 5.6 

   Vedlegg I nr. 6.1 

bokstav a) og b) 

   Vedlegg I nr. 6.1 bokstav a) 

og b) 

— — — — — — — Vedlegg I nr. 6.1 bokstav c) 

   Vedlegg I nr. 6.2–6.4 

bokstav b) 

   Vedlegg I nr. 6.2–6.4 

bokstav b) ii) 

— — — — — — — Vedlegg I nr. 6.4 bokstav b) iii) 

   Vedlegg I nr. 6.4 

bokstav c) til nr. 6.9 

   Vedlegg I nr. 6.4 bokstav c) til 

nr. 6.9 

— — — — — — — Vedlegg I nr. 6.10 og 6.11 

   Vedlegg II    — 

   Vedlegg III    Vedlegg II «Luft» og «Vann» 

nr. 1–12 

— — — — — — — Vedlegg II «Vann» nr. 13 

   Vedlegg IV    Vedlegg III 

   Vedlegg V    Vedlegg IV 

    Artikkel 1   Artikkel 56 

    Artikkel 2 nr. 2   Artikkel 57 nr. 1 
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    Artikkel 2 nr. 3   — 

    Artikkel 2 nr. 4   Artikkel 63 nr. 1 

    Artikkel 2 nr. 8   Artikkel 4 nr. 1 tredje ledd 

    Artikkel 2 nr. 10   Artikkel 57 nr. 3 

    Artikkel 2 nr. 11   Artikkel 57 nr. 2 

    Artikkel 2 nr. 12   Artikkel 57 nr. 4 

    Artikkel 2 nr. 15   Artikkel 57 nr. 5 

    Artikkel 2 nr. 16   Artikkel 3 nr. 44 

    Artikkel 2 nr. 17   Artikkel 3 nr. 45 

    Artikkel 2 nr. 18   Artikkel 3 nr. 46 

    Artikkel 2 nr. 19   — 

    Artikkel 2 nr. 20   Artikkel 3 nr. 47 

    Artikkel 2 nr. 21   Artikkel 57 nr. 6 

    Artikkel 2 nr. 22   Artikkel 57 nr. 7 

    Artikkel 2 nr. 23   Artikkel 57 nr. 8 

    Artikkel 2 nr. 24   Artikkel 57 nr. 9 

    Artikkel 2 nr. 25   Artikkel 57 nr. 10 

    Artikkel 2 nr. 26   Artikkel 57 nr. 11 

    Artikkel 2 nr. 27   — 

    Artikkel 2 nr. 28   Artikkel 63 nr. 1 

    Artikkel 2 nr. 29   — 

    Artikkel 2 nr. 30   Artikkel 57 nr. 12 

    Artikkel 2 nr. 31   Vedlegg VII del 2 første 

punktum 

Vedlegg VIII del 2 nr. 1 

    Artikkel 2 nr. 32   — 

    Artikkel 2 nr. 33   Artikkel 57 nr. 13 

    Artikkel 3 nr. 2   Artikkel 4 nr. 1 annet ledd 
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    Artikkel 4 nr. 1, 2 og 3   Artikkel 4 nr. 1 første og annet 

ledd 

    Artikkel 4 nr. 4   Artikkel 63 nr. 2 

    Artikkel 5 nr. 1   Artikkel 59 nr. 1 første ledd 

innledende tekst  

    Artikkel 5 nr. 2   Artikkel 59 nr. 1første ledd 

bokstav a) og b) 

    Artikkel 5 nr. 3 første 

ledd bokstav a) 

  Artikkel 59 nr. 2 

    Artikkel 5 nr. 3 første 

ledd bokstav b) 

  Artikkel 59 nr. 3 

    Artikkel 5 nr. 3 annet 

ledd 

  Artikkel 59 nr. 4 

— — — — — — — Artikkel 59 nr. 5 

    Artikkel 5 nr. 4   — 

    Artikkel 5 nr. 5   Artikkel 59 nr. 6 

    Artikkel 5 nr. 6   Artikkel 58 

    Artikkel 5 nr. 7   Vedlegg VII del 4 nr. 1 

    Artikkel 5 nr. 8 første 

ledd 

  Vedlegg VII del 4 nr. 2 

    Artikkel 5 nr. 8 annet 

ledd 

  — 

    Artikkel 5 nr. 9   — 

    Artikkel 5 nr. 10   Artikkel 59 nr. 7 

    Artikkel 5 nr. 11, 12 

og 13 

  — 

    Artikkel 6   — 

    Artikkel 7 nr. 1 

innledende tekst og 

første, annet, tredje og 

fjerde strekpunkt 

  Artikkel 64 
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    Artikkel 7 nr. 1 

avsluttende tekst 

  — 

    Artikkel 7 nr. 2   — 

    Artikkel 8 nr. 1   Artikkel 14 nr. 1 bokstav d), 

artikkel 60 

— — — — — — — Artikkel 61 

    Artikkel 8 nr. 2   Vedlegg VII del 6 nr. 1 

    Artikkel 8 nr. 3   Vedlegg VII del 6 nr. 2 

    Artikkel 8 nr. 4   Vedlegg VII del 6 nr. 3 

    Artikkel 8 nr. 5   — 

    Artikkel 9 første ledd 

innledende tekst 

  Artikkel 62 første ledd 

innledende tekst 

    Artikkel 9 nr. 1 første 

ledd første, annet og 

tredje strekpunkt 

  Artikkel 62 første ledd bokstav 

a), b) og c) 

    Artikkel 9 nr. 1 annet 

ledd 

  Artikkel 62 annet ledd 

    Artikkel 9 nr. 1 tredje 

ledd 

  Vedlegg VII del 8 nr. 4 

    Artikkel 9 nr. 2   Artikkel 63 nr. 3 

    Artikkel 9 nr. 3   Vedlegg VII del 8 nr. 1 

    Artikkel 9 nr. 4   Vedlegg VII del 8 nr. 2 

    Artikkel 9 nr. 5   Vedlegg VII del 8 nr. 3 

    Artikkel 10 Artikkel 4 nr. 9  Artikkel 8 nr. 2 

    Artikkel 11 nr. 1 tredje 

til sjette punktum 

  — 

    Artikkel 12 nr. 1 annet 

ledd 

  Artikkel 65 nr. 1 første ledd 

    Artikkel 12 nr. 1 tredje 

ledd 

  Artikkel 65 nr. 1 annet ledd 

    Artikkel 12 nr. 2   Artikkel 65 nr. 2 
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    Artikkel 12 nr. 3   Artikkel 65 nr. 3 

    Artikkel 13 nr. 2 og 3   — 

    Artikkel 14 Artikkel 19 Artikkel 16 Artikkel 79 

    Vedlegg I innledende 

tekst første og annet 

punktum 

  Artikkel 56 

    Vedlegg I innledende 

tekst tredje punktum og 

listen over former for 

virksomhet 

  Vedlegg VII del 1 

    Vedlegg IIA   Vedlegg VII del 2 og 3 

    Vedlegg IIA del II nr. 6 

siste punktum 

  — 

    Vedlegg IIB nr. 1 første 

og annet punktum 

  Artikkel 59 nr. 1 første ledd 

bokstav b) 

    Vedlegg IIB nr. 1 tredje 

punktum 

  Artikkel 59 nr. 1 annet ledd 

    Vedlegg IIB nr. 2   Vedlegg VII del 5 

    Vedlegg IIB nr. 2 annet 

ledd i) og tabellen 

  — 

    Vedlegg III nr. 1   — 

    Vedlegg III nr. 2   Vedlegg VII del 7 nr. 1 

    Vedlegg III nr. 3   Vedlegg VII del 7 nr. 2 

    Vedlegg III nr. 4   Vedlegg VII del 7 nr. 3 

     Artikkel 1 første ledd  Artikkel 42 

     Artikkel 1 annet ledd  — 

     Artikkel 2 nr. 1  Artikkel 42 nr. 1 første ledd 



   

 

N
r. 5

7
/1

6
1

6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
7

.8
.2

0
2
0
 

 

Direktiv 78/176/EØF Direktiv 82/883/EØF Direktiv 92/112/EØF Direktiv 2008/1/EF Direktiv 1999/13/EF Direktiv 2000/76/EF Direktiv 2001/80/EF Dette direktiv 

— — — — — — — Artikkel 42 nr. 1 annet til femte 

ledd 

     Artikkel 2 nr. 2 

innledende tekst 

 Artikkel 42 nr. 2 innledende 

tekst 

     Artikkel 2 nr. 2 

bokstav a) innledende 

tekst 

 Artikkel 42 nr. 2 bokstav a) 

innledende tekst 

     Artikkel 2 nr. 2 

bokstav a) i)–v) 

 Artikkel 42 nr. 2 bokstav a) i) 

     Artikkel 2 nr. 2 

bokstav a) vi) 

 Artikkel 42 nr. 2 bokstav a) ii) 

     Artikkel 2 nr. 2 

bokstav a) vii) 

 Artikkel 42 nr. 2 bokstav a) iii) 

     Artikkel 2 nr. 2 

bokstav a) viii) 

 Artikkel 42 nr. 2 bokstav a) iv) 

     Artikkel 2 nr. 2 

bokstav b) 

 Artikkel 42 nr. 2 bokstav b) 

     Artikkel 3 nr. 2 første 

ledd 

 Artikkel 3 nr. 38 

     Artikkel 3 nr. 2 annet 

ledd 

 — 

     Artikkel 3 nr. 3  Artikkel 3 nr. 39 

     Artikkel 3 nr. 4 første 

ledd 

 Artikkel 3 nr. 40 

     Artikkel 3 nr. 4 annet 

ledd 

 Artikkel 42 nr. 1 tredje ledd 

— — — — — — — Artikkel 42 nr. 1 fjerde ledd 

     Artikkel 3 nr. 5 første 

ledd 

 Artikkel 3 nr. 41 

     Artikkel 3 nr. 5 annet 

ledd 

 Artikkel 42 nr. 1 femte ledd 

     Artikkel 3 nr. 5 tredje 

ledd 

 Artikkel 42 nr. 1 tredje ledd 
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     Artikkel 3 nr. 6  Vedlegg VI del 1 bokstav a) 

     Artikkel 3 nr. 7  Artikkel 3 nr. 42 

— — — — — — — Vedlegg VI del 1 bokstav b) 

     Artikkel 3 nr. 10  Artikkel 3 nr. 43 

     Artikkel 3 nr. 13  Artikkel 43 

     Artikkel 4 nr. 2  Artikkel 44 

     Artikkel 4 nr. 4 

innledende tekst og 

bokstav a) og b) 

 Artikkel 45 nr. 1 innledende 

tekst og bokstav a) og b) 

     Artikkel 4 nr. 4 

bokstav c) 

 Artikkel 45 nr. 1 bokstav e) 

     Artikkel 4 nr. 5  Artikkel 45 nr. 2 

     Artikkel 4 nr. 6  Artikkel 45 nr. 3 

     Artikkel 4 nr. 7  Artikkel 45 nr. 4 

     Artikkel 4 nr. 8  Artikkel 54 

     Artikkel 5  Artikkel 52 

     Artikkel 6 nr. 1 første 

ledd 

 Artikkel 50 nr. 1 

     Artikkel 6 nr. 1 annet 

ledd og artikkel 6 nr. 2 

 Artikkel 50 nr. 2 

     Artikkel 6 nr. 1 tredje 

ledd 

 Artikkel 50 nr. 3 første ledd 

     Artikkel 6 nr. 1 fjerde 

ledd første del 

 — 

     Artikkel 6 nr. 1 fjerde 

ledd annen del 

 Artikkel 50 nr. 3 annet ledd 

     Artikkel 6 nr. 3  Artikkel 50 nr. 4 

     Artikkel 6 nr. 4 første 

ledd første og annet 

punktum og artikkel 6 

nr. 4 annet ledd første og 

annet punktum 

 Artikkel 51 nr. 1 
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     Artikkel 6 nr. 4 første 

ledd tredje punktum 

 Artikkel 51 nr. 2 

— — — — — Artikkel 6 nr. 4 annet 

ledd tredje punktum 

— Artikkel 51 nr. 3 første ledd 

     Artikkel 6 nr. 4 tredje 

ledd 

 Artikkel 51 nr. 3 annet ledd 

     Artikkel 6 nr. 4 fjerde 

ledd 

 Artikkel 51 nr. 4 

     Artikkel 6 nr. 5 første 

del av punktum 

 — 

     Artikkel 6 nr. 5 annen 

del av punktum 

 Artikkel 46 nr. 1 

     Artikkel 6 nr. 6  Artikkel 50 nr. 5 

     Artikkel 6 nr. 7  Artikkel 50 nr. 6 

     Artikkel 6 nr. 8  Artikkel 50 nr. 7 

     Artikkel 7 nr. 1 og 

artikkel 7 nr. 2 første 

ledd 

 Artikkel 46 nr. 2 første ledd 

     Artikkel 7 nr. 2 annet 

ledd 

 Artikkel 46 nr. 2 annet ledd 

     Artikkel 7 nr. 3 og 

artikkel 11 nr. 8 første 

ledd innledende tekst 

 Vedlegg VI del 6 nr. 2.7 første 

ledd 

     Artikkel 7 nr. 4  Artikkel 46 nr. 2 annet ledd 

     Artikkel 7 nr. 5  — 

     Artikkel 8 nr. 1  Artikkel 45 nr. 1 bokstav c) 

     Artikkel 8 nr. 2  Artikkel 46 nr. 3 

     Artikkel 8 nr. 3  — 

     Artikkel 8 nr. 4 første 

ledd 

 Artikkel 46 nr. 4 første ledd 
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     Artikkel 8 nr. 4 annet 

ledd 

 Vedlegg VI del 6 nr. 3.2 

     Artikkel 8 nr. 4 tredje 

ledd 

 — 

     Artikkel 8 nr. 4 fjerde 

ledd 

 — 

     Artikkel 8 nr. 5  Artikkel 46 nr. 4 annet og tredje 

ledd 

     Artikkel 8 nr. 6  Artikkel 45 nr. 1 bokstav c) 

og d) 

     Artikkel 8 nr. 7  Artikkel 46 nr. 5 

     Artikkel 8 nr. 8  — 

     Artikkel 9 første ledd  Artikkel 53 nr. 1 

     Artikkel 9 annet ledd  Artikkel 53 nr. 2 

     Artikkel 9 tredje ledd  Artikkel 53 nr. 3 

     Artikkel 10 nr. 1 og 2  — 

     Artikkel 10 nr. 3 første 

punktum 

 Artikkel 48 nr. 2 

     Artikkel 10 nr. 3 annet 

punktum 

 — 

     Artikkel 10 nr. 4  Artikkel 48 nr. 3 

     Artikkel 10 nr. 5  Vedlegg VI del 6 nr. 1.3 annen 

del 

     Artikkel 11 nr. 1  Artikkel 48 nr. 1 

     Artikkel 11 nr. 2  Vedlegg VI del 6 nr. 2.1 

     Artikkel 11 nr. 3  Vedlegg VI del 6 nr. 2.2 

     Artikkel 11 nr. 4  Vedlegg VI del 6 nr. 2.3 

     Artikkel 11 nr. 5  Vedlegg VI del 6 nr. 2.4 
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     Artikkel 11 nr. 6  Vedlegg VI del 6 nr. 2.5 første 

ledd 

— — — — — — — Vedlegg VI del 6 nr. 2.5 annet 

ledd 

     Artikkel 11 nr. 7 første 

ledd første punktum 

første del 

 Vedlegg VI del 6 nr. 2.6 

innledende tekst 

     Artikkel 11 nr. 7 første 

ledd første punktum 

annen del 

 Vedlegg VI del 6 nr. 2.6 

bokstav a) 

     Artikkel 11 nr. 7 første 

ledd annet punktum 

 — 

     Artikkel 11 nr. 7 annet 

ledd 

 — 

     Artikkel 11 nr. 7 

bokstav a) 

 Vedlegg VI del 6 nr. 2.6 

bokstav b) 

     Artikkel 11 nr. 7 

bokstav b) og c) 

 — 

     Artikkel 11 nr. 7 bokstav 

d) 

 Vedlegg VI del 6 nr. 2.6 

bokstav c) 

     Artikkel 11 nr. 7 

bokstav e) og f) 

 — 

     Artikkel 11 nr. 8 første 

ledd bokstav a) og b) 

 Vedlegg VI del 3 nr. 1 

     Artikkel 11 nr. 8 første 

ledd bokstav c) og annet 

ledd 

 Vedlegg VI del 6 nr. 2.7 annet 

ledd 

     Artikkel 11 nr. 8 første 

ledd bokstav d) 

 Vedlegg VI del 4 nr. 2.1 annet 

ledd 

     Artikkel 11 nr. 9  Artikkel 48 nr. 4 

     Artikkel 11 nr. 10  Vedlegg VI del 8 nr. 1.1 

     Artikkel 11 nr. 11  Vedlegg VI del 8 nr. 1.2 

     Artikkel 11 nr. 12  Vedlegg VI del 8 nr. 1.3 



   

 

2
7

.8
.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. 5

7
/1

6
2

1
 

 

Direktiv 78/176/EØF Direktiv 82/883/EØF Direktiv 92/112/EØF Direktiv 2008/1/EF Direktiv 1999/13/EF Direktiv 2000/76/EF Direktiv 2001/80/EF Dette direktiv 

     Artikkel 11 nr. 13  Artikkel 48 nr. 5 

— — — — — — — Artikkel 49 

     Artikkel 11 nr. 14  Vedlegg VI del 6 nr. 3.1 

     Artikkel 11 nr. 15  Artikkel 45 nr. 1 bokstav e) 

     Artikkel 11 nr. 16  Vedlegg VI del 8 nr. 2 

     Artikkel 11 nr. 17  Artikkel 8 nr. 2 bokstav a) 

     Artikkel 12 nr. 1  Artikkel 55 nr. 1 

     Artikkel 12 nr. 2 første 

og annet punktum 

 Artikkel 55 nr. 2 

     Artikkel 12 nr. 2 tredje 

punktum 

 Artikkel 55 nr. 3 

     Artikkel 13 nr. 1  Artikkel 45 nr. 1 bokstav f) 

     Artikkel 13 nr. 2  Artikkel 47 

     Artikkel 13 nr. 3  Artikkel 46 nr. 6 

     Artikkel 13 nr. 4  Vedlegg VI del 3 nr. 2 

     Artikkel 14  — 

     Artikkel 15  — 

     Artikkel 16  — 

     Artikkel 20  — 

     Vedlegg I  Vedlegg VI del 2 

     Vedlegg II første del 

(unummerert) 

 Vedlegg VI del 4 nr. 1 

     Vedlegg II nr. 1 

innledende tekst 

 Vedlegg VI del 4 nr. 2.1 

     Vedlegg II nr. 1.1 og 1.2  Vedlegg VI del 4 nr. 2.2 og 2.3 

— — — — — — — Vedlegg VI del 4 nr. 2.4 

     Vedlegg II nr. 1.3  — 

     Vedlegg II nr. 2.1  Vedlegg VI del 4 nr. 3.1 
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— — — — — — — Vedlegg VI del 4 nr. 3.2 

     Vedlegg II nr. 2.2  Vedlegg VI del 4 nr. 3.3 og 3.4 

     Vedlegg II nr. 3  Vedlegg VI del 4 nr. 4 

     Vedlegg III  Vedlegg VI del 6 nr. 1 

     Vedlegg IV tabellen  Vedlegg VI del 5 

     Vedlegg IV siste 

punktum 

 — 

     Vedlegg V bokstav a) 

tabellen 

 Vedlegg VI del 3 nr. 1.1 

     Vedlegg V bokstav a) 

siste punktum 

 — 

     Vedlegg V bokstav b) 

tabellen 

 Vedlegg VI del 3 nr. 1.2 

     Vedlegg V bokstav b) 

siste punktum 

 — 

     Vedlegg V bokstav c)  Vedlegg VI del 3 nr. 1.3 

     Vedlegg V bokstav d)  Vedlegg VI del 3 nr. 1.4 

     Vedlegg V bokstav e)  Vedlegg VI del 3 nr. 1.5 

     Vedlegg V bokstav f)  Vedlegg VI del 3 nr. 3 

     Vedlegg VI  Vedlegg VI del 7 

      Artikkel 1 Artikkel 28 første ledd 

      Artikkel 2 nr. 2 Vedlegg V del 1 nr. 1 og del 2 

nr. 1 første ledd 

— — — — — — — Vedlegg V del 1 nr. 1 og del 2 

nr. 1 annet ledd 

      Artikkel 2 nr. 3 annen 

del 

Vedlegg V del 1 nr. 1 og del 2 

nr. 1 første ledd 
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— — — — — — — Vedlegg V del 1 nr. 1 og del 2 

nr. 1 annet ledd 

      Artikkel 2 nr. 4 — 

      Artikkel 2 nr. 6 første 

del 

Artikkel 3 nr. 24 

      Artikkel 2 nr. 6 annen 

del 

Artikkel 28 annet ledd 

bokstav j) 

      Artikkel 2 nr. 7 første 

ledd 

Artikkel 3 nr. 25 

      Artikkel 2 nr. 7 annet 

ledd første punktum 

— 

      Artikkel 2 nr. 7 annet 

ledd annet punktum og 

bokstav a)–i) 

Artikkel 28 annet ledd og 

bokstav a)–i) 

      Artikkel 2 nr. 7 annet 

ledd bokstav j) 

— 

      Artikkel 2 nr. 7 tredje 

ledd 

— 

— — — — — — — Artikkel 29 nr. 1 

      Artikkel 2 nr. 7 fjerde 

ledd 

Artikkel 29 nr. 2 

— — — — — — — Artikkel 29 nr. 3 

      Artikkel 2 nr. 8 Artikkel 3 nr. 32 

      Artikkel 2 nr. 9 — 

      Artikkel 2 nr. 10 — 

      Artikkel 2 nr. 11 Artikkel 3 nr. 31 

      Artikkel 2 nr. 12 Artikkel 3 nr. 33 

      Artikkel 2 nr. 13 — 

      Artikkel 3 — 

      Artikkel 4 nr. 1 — 

      Artikkel 4 nr. 2 — 
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      Artikkel 4 nr. 3–8  

      Artikkel 5 nr. 1 Vedlegg V del 1 nr. 2 annet ledd 

       Vedlegg V del 1 nr. 2 første, 

tredje og fjerde ledd 

      Artikkel 5 nr. 2 — 

      Artikkel 6 — 

      Artikkel 7 nr. 1 Artikkel 37 

      Artikkel 7 nr. 2 Artikkel 30 nr. 5 

      Artikkel 7 nr. 3 Artikkel 30 nr. 6 

      Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 40 nr. 1 

      Artikkel 8 nr. 2 første 

ledd første del 

Artikkel 40 nr. 2 første ledd 

første del 

      Artikkel 8 nr. 2 første 

ledd annen del 

— 

— — — — — — — Artikkel 40 nr. 2 første ledd 

annen del 

— — — — — — — Artikkel 40 nr. 2 annet ledd 

— — — — — — — Artikkel 40 nr. 3 

— — — — — — — Artikkel 41 

      Artikkel 8 nr. 2 annet 

ledd 

— 

      Artikkel 8 nr. 3 og 4 — 

      Artikkel 9 Artikkel 30 nr. 1 

— — — — — — — Artikkel 30 nr. 2, 3 og 4 

      Artikkel 9a Artikkel 36 

      Artikkel 10 første ledd 

første punktum 

Artikkel 30 nr. 7 første punktum 
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— — — — — — — Artikkel 30 nr. 7 annet punktum 

— — — — — — — Artikkel 30 nr. 8 og 9 

— — — — — — — Artikkel 31–35 

      Artikkel 10 første ledd 

annet punktum 

— 

      Artikkel 10 annet ledd — 

      Artikkel 12 første 

punktum 

Artikkel 38 nr. 1 

      Artikkel 12 annet 

punktum 

— 

— — — — — — — Artikkel 38 nr. 2, 3 og 4 

— — — — — — — Artikkel 39 

      Artikkel 13 Vedlegg V del 3 nr. 8 tredje del 

      Artikkel 14 Vedlegg V del 4 

— — — — — — — Vedlegg V del 5, 6 og 7 

      Artikkel 15 — 

      Artikkel 18 nr. 2 — 

      Vedlegg I — 

      Vedlegg II — 

      Vedlegg III og IV Vedlegg V del 1 nr. 2 og del 2 

      Vedlegg V A Vedlegg V del 1 nr. 3 

      Vedlegg V B Vedlegg V del 2 nr. 3 

      Vedlegg VI A Vedlegg V del 1 nr. 4 og 6 

— — — — — — — Vedlegg V del 1 nr. 5 

      Vedlegg VI B Vedlegg V del 2 nr. 4 og 6 

— — — — — — — Vedlegg V del 2 nr. 5 
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      Vedlegg VII A Vedlegg V del 1 nr. 7 og 8 

      Vedlegg VII B Vedlegg V del 2 nr. 7 og 8 

      Vedlegg VIII A nr. 1 — 

      Vedlegg VIII A nr. 2 Vedlegg V del 3 første del av 

nr. 1 og nr. 2, 3 og 5 

— — — — — — — Vedlegg V del 3 nr. 1 annen del 

— — — — — — — Vedlegg V del 3 nr. 4 

      Vedlegg VIII A nr. 3 — 

      Vedlegg VIII A nr. 4 Vedlegg V del 3 nr. 6 

      Vedlegg VIII A nr. 5 Vedlegg V del 3 nr. 7 og 8 

      Vedlegg VIII A nr. 6 Vedlegg V del 3 nr. 9 og 10 

— — — — — — — Vedlegg V del 3 nr. 11 

— — — — — — — Vedlegg V del 4 

      Vedlegg VIII B — 

      Vedlegg VIII C — 

   Vedlegg VI   Vedlegg IX Vedlegg IX 

   Vedlegg VII   Vedlegg X Vedlegg X 

 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1627 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. februar 2012 

om fastsettelse av regler for de nasjonale overgangsplanene nevnt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under dokument K(2012) 612] 

(2012/115/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp 

(integrert forebygging og begrensning av forurensning)(1), 

særlig artikkel 41 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 32 i direktiv 2010/75/EU blir det fastsatt at 

medlemsstatene i tidsrommet fra 1. januar 2016 til 30. 

juni 2020 kan utarbeide og gjennomføre en nasjonal 

overgangsplan som omfatter særlige forbrennings-

anlegg, der planen skal omfatte utslipp av ett eller flere 

av følgende forurensende stoffer: nitrogenoksider, 

svoveldioksid og støv. For gassturbiner skal bare utslipp 

av nitrogenoksider omfattes av planen. 

2) Forbrenningsanlegg som omfattes av den nasjonale 

overgangsplanen, kan unntas fra plikten til å overholde 

utslippsgrenseverdiene nevnt i artikkel 30 nr. 2 i direktiv 

2010/75/EU for forurensende stoffer som omfattes av 

planen, eller eventuelt avsvovlingseffektiviteten nevnt i 

artikkel 31 i direktiv 2010/75/EU. 

3) For å sikre en ensartet gjennomføring av artikkel 32 i 

direktiv 2010/75/EU bør gjennomføringsregler vedtas. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

direktiv 2010/75/EU — 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 52 av 24.2.2012, 

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Forbrenningsanlegg som skal omfattes av de nasjonale 

overgangsplanene 

I samsvar med de detaljerte bestemmelsene fastsatt i avsnitt 1 i 

vedlegget til denne beslutning skal en nasjonal overgangsplan 

omfatte bare hele forbrenningsanlegg omhandlet i kapittel III i 

direktiv 2010/75/EU, samtidig som det tas hensyn til 

bestemmelsene i artikkel 32 nr. 1 og reglene for sammenlegging 

fastsatt i artikkel 29 i direktiv 2010/75/EU. 

Artikkel 2 

Innholdet i de nasjonale overgangsplanene 

1. Alle nasjonale overgangsplaner skal i samsvar med 

avsnitt 2 i vedlegget til denne beslutning inneholde 

a) en liste over alle forbrenningsanleggene som omfattes av 

planen, og alle relevante opplysninger om deres drifts-

egenskaper, 

b) hvert forbrenningsanleggs beregnede andel av utslipps-

takene for 2016 og 2019, 

c) en tabell som viser utslippstakene for hvert enkelt 

forurensende stoff planen dekker, for årene 2016, 2017, 

2018, 2019 og første halvår av 2020, 

d) nærmere opplysninger om beregningen av utslippstakene. 

Den nasjonale overgangsplanen skal videre inneholde 

a) en beskrivelse av hvordan gjennomføringen av planen skal 

overvåkes og rapporteres til Kommisjonen,  

2020/EØS/57/54 
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b) en liste over tiltak som skal settes inn for å sikre at alle 

forbrenningsanlegg som er omfattet av planen, senest 1. juli 

2020 overholder de gjeldende utslippsgrenseverdiene 

fastsatt i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU. 

2. Ved anvendelse av nr. 1 første ledd bokstav a) skal 

medlemsstatene bruke modellen omhandlet i tabell A.1 i 

tillegg A til vedlegget til denne beslutning. 

Ved anvendelse av nr. 1 første ledd bokstav c) skal medlems-

statene bruke modellen omhandlet i tabell B.3 i tillegg B til 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Fastsettelse av utslippstak i de nasjonale overgangsplanene 

1. Ved anvendelse av artikkel 32 nr. 3 i direktiv 

2010/75/EU skal utslippstakene beregnes i samsvar med 

metodene fastsatt i avsnitt 3 i vedlegget til denne beslutning. 

2. Medlemsstatene skal bruke modellen i tabell B.1 i tillegg 

B til vedlegget til denne beslutning for å framlegge de 

relevante utslippsgrenseverdiene og minstekravene til 

avsvovlingseffektivitet, det enkelte forbrenningsanleggs 

beregnede andel av utslippstakene for 2016 og de samlede 

utslippstakene for 2016. 

Medlemsstatene skal i kolonnen for kommentarer gi 

tilleggsopplysninger om utslippsgrenseverdiene brukt i 

beregningen dersom 

a) utslippsgrenseverdiene nevnt i merknadene til tabell C.1 

og C.2 i tillegg C til vedlegget til denne beslutning er 

anvendt, 

b) et anlegg bruker flere brenseltyper eller består av en 

kombinasjon av flere typer anlegg. 

3. Medlemsstatene skal bruke modellen i tabell B.2 i tillegg 

B til vedlegget til denne beslutning for å framlegge de relevante 

utslippsgrenseverdiene og minstekravene til avsvovlings-

effektivitet, det enkelte forbrenningsanleggs beregnede andel av 

utslippstakene for 2019 og de samlede utslippstakene for 2019. 

Medlemsstatene skal i kolonnen for kommentarer gi 

tilleggsopplysninger om utslippsgrenseverdiene brukt i 

beregningen dersom 

a) utslippsgrenseverdiene nevnt i merknadene til tabell D.1 

og D.2 i tillegg D til vedlegget til denne beslutning er 

anvendt, 

b) et anlegg bruker flere brenseltyper eller består av en 

kombinasjon av flere typer anlegg. 

Artikkel 4 

Gjennomføring av de nasjonale overgangsplanene 

I samsvar med artikkel 32 nr. 5 annet og tredje ledd i direktiv 

2010/75/EU kan medlemsstatene gjennomføre de nasjonale 

overgangsplanene bare dersom de er godkjent av 

Kommisjonen. 

Artikkel 5 

Senere endringer av de nasjonale overgangsplanene 

1. Medlemsstatene skal innføre ordninger som gjør det mulig 

å identifisere relevante endringer ved forbrenningsanlegg som 

omfattes av de nasjonale overgangsplanene, der endringene kan 

påvirke de gjeldende utslippstakene. 

2. Ved anvendelse av artikkel 32 nr. 6 i direktiv 

2010/75/EU skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om 

enhver senere endring i planen som påvirker gjeldende 

utslippstak, i samsvar med avsnitt 4 i vedlegget til denne 

beslutning. 

Artikkel 6 

Overvåking av overholdelse, utbedringstiltak og 

rapportering til Kommisjonen 

1. Ved anvendelse av artikkel 32 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU 

skal vedkommende myndighet overvåke utslipp av nitro-

genoksider, svoveldioksid og støv fra alle forbrenningsanlegg 

som omfattes av den nasjonale overgangsplanen, ved å 

kontrollere overvåkings- eller beregningsdataene fra 

driftsansvarlige for forbrenningsanlegg. 

2. Medlemsstatene skal sikre at utslipp av nitrogenoksider, 

svoveldioksid og støv fra de forbrenningsanleggene som 

omfattes av den nasjonale overgangsplanen, begrenses i 

tilstrekkelig grad til at utslippstaket overholdes. Dersom det er 

en risiko for at utslippstakene ikke overholdes, skal 

medlemsstatene treffe nødvendige tiltak for å forhindre at 

utslippene overstiger takene. 

3. Medlemsstater som gjennomfører en nasjonal over-

gangsplan, skal hvert år innen 12 måneder framlegge for 

Kommisjonen opplysningene oppført i artikkel 72 nr. 3 i 

direktiv 2010/75/EU for hvert enkelt forbrenningsanlegg som 

er omfattet av planen. 

Artikkel 7 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______ 
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VEDLEGG 

1. Forbrenningsanlegg som skal omfattes av den nasjonale overgangsplanen 

Deler av forbrenningsanlegg (for eksempel en eller flere atskilte forbrenningsenheter som har en felles 

skorstein, eller som er i en situasjon som den som er beskrevet i artikkel 29 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU) skal 

ikke omfattes av en nasjonal overgangsplan(1). 

Ved anvendelse av artikkel 32 nr. 1 annet ledd bokstav b) i direktiv 2010/75/EU skal forbrenningsanlegg som 

hører inn under bestemmelsen, også omfatte anlegg som ikke drives av raffineriets driftsansvarlige, men som 

befinner seg innenfor raffineriet og bruker brenslene som er omtalt i nevnte bokstav. 

Forbrenningsanlegg som på noe tidspunkt under gjennomføringen av den nasjonale overgangsplanen blir 

omfattet av bestemmelsene i kapittel IV i direktiv 2010/75/EU om avfallsforbrennings- og samforbrennings-

anlegg, skal ikke omfattes av den nasjonale overgangsplanen. 

2. Opplysninger om forbrenningsanlegg som skal inngå i den nasjonale overgangsplanen 

Den nasjonale overgangsplanen skal inneholde en liste over alle forbrenningsanlegg den omfatter, og alle 

opplysninger om disse anleggene som ble benyttet til å beregne utslippstakene. 

Opplysningene som skal være med for hvert enkelt forbrenningsanlegg, gjelder den samlede nominelle termiske 

effekten, brenslene som brukes og forbrenningsanleggets driftsegenskaper i det tidsrommet den nasjonale 

overgangsplanen gjennomføres. 

Som et minstekrav skal følgende opplysninger inngå i den nasjonale overgangsplanen for hvert av 

forbrenningsanleggene som omfattes av planen: 

1) Forbrenningsanleggets navn og beliggenhet(2). 

2) Datoen da forbrenningsanleggets første tillatelse ble gitt. 

3) Datoen da søknaden om den første tillatelsen for forbrenningsanlegget ble inngitt og datoen da 

forbrenningsanlegget første gang ble satt i drift. 

Merk:  Disse opplysningene er nødvendige bare dersom forbrenningsanlegget fikk sin første tillatelse 

etter 27. november 2002 og ble satt i drift senest 27. november 2003. 

4) Enhver økning av forbrenningsanleggets samlede nominelle termiske effekt som overstiger 50 MW, og 

som ble gjennomført mellom 27. november 2002 og 31. desember 2010 (kapasitetsøkningen skal angis i 

MW)(3). 

5) Hvert forbrenningsanleggs samlede nominelle termiske effekt (MW) per 31. desember 2010. 

6) Hvert forbrenningsanleggs antall driftstimer per år(4), beregnet som gjennomsnittet for tidsrommet  

2001–2010. 

Merk:  Disse opplysningene er nødvendige bare dersom det brukes egne utslippsgrenseverdier for 

forbrenningsanlegg som er i drift i mindre enn 1 500 timer per år, til å beregne forbrennings-

anleggets andel av utslippstaket eller utslippstakene. 

7) Forurensende stoffer som for det berørte forbrenningsanlegget ikke er omfattet av den nasjonale 

overgangsplanen (dersom relevant)(5).  

  

(1) Samme bestemmelse får anvendelse på artikkel 33, 34 og 35 i direktiv 2010/75/EU. En del av et forbrenningsanlegg kan derfor 

ikke omfattes av bestemmelsene i artikkel 33, 34 eller 35 mens en annen del (eller andre deler) av samme anlegg ville vært 

omfattet av den nasjonale overgangsplanen. 

(2) Som rapportert i utslippsfortegnelsene utarbeidet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF av 23. oktober 2001 

om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg (EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1). 

(3) Opplysningene er nødvendige for å kunne fastsette de relevante utslippsgrenseverdiene for 1. januar 2016 som fastsatt i artikkel 10 

i direktiv 2001/80/EF. 

(4) Med «driftstimer» menes det tidsrom uttrykt i timer da et forbrenningsanlegg helt eller delvis er i drift og slipper ut utslipp til luft, 

unntatt perioder med oppstarting og stansing. 

(5) For eksempel kan gassturbiner omfattes av de nasjonale overgangsplanene bare når det gjelder NOx-utslipp. Andre anlegg kan 

omfattes av de nasjonale overgangsplanene for noen forurensende stoffer og samtidig være underlagt utslippsgrenseverdiene i 

vedlegg V i direktiv 2010/75/EU for andre forurensende stoffer. 
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8) Årlig brenselforbruk (TJ/år), beregnet som gjennomsnittet for tidsrommet 2001–2010, fordelt på seks 

brenseltyper: steinkull, lignitt, biomasse, annet fast brensel, flytende brensel og gassformig brensel(1). 

9) Årlig røykgassmengde (Nm3/år), beregnet som gjennomsnittet for tidsrommet 2001–2010(2). 

Merknad 1: Dersom forbrenningsanlegg fyres med flere typer brensel og/eller består av flere typer 

anlegg, må røykgassmengdene oppgis individuelt for hver brenseltype og/eller type 

forbrenningsanlegg(3). 

Merknad 2: Dersom røykgassmengden beregnes på grunnlag av brenselforbruket (og ikke på grunnlag 

av faktisk overvåkning av utstrømningsmengden), rapporteres faktoren (eller faktorene 

dersom det er flere brenseltyper eller flere typer anlegg) som er benyttet i beregningen 

(Nm3/GJ). 

10)  Mengden av svoveltilførsel fra innenlandske faste brensler(4) (tonn S/år), beregnet som gjennomsnittet for 

tidsrommet 2001–2010. 

Merk:  Denne opplysningen kreves bare dersom forbrenningsanlegget bruker innenlandske faste brensler, 

og dersom minstekravet til avsvovlingseffektivitet benyttes til å beregne forbrenningsanleggets 

andel av utslippstaket for svoveldioksid (for 2016 og/eller 2019). 

Dersom forbrenningsanlegg omfattet av den nasjonale overgangsplanen består av gassturbiner eller 

gassmotorer, skal dette angis uttrykkelig i den nasjonale overgangsplanen. 

3. Fastsettelse av utslippstak 

3.1. Beregningsmetode for de enkelte anleggenes andel av utslippstakene for 2016 og 2019 

3.1.1.  Generelt tilfelle 

For å fastsette de gjeldende utslippstakene for et forurensende stoff for årene 2016 og 2019 skal det enkelte 

forbrenningsanleggs andel i tonn per år (t/år) beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Andel av tak (t/år) = røykgassmengde (Nm3/år) × UGV (mg/Nm3) × 1,0 × 10–9 

der 

— «røykgassmengde» er røykgassenes volumetriske utstrømningsmengde uttrykt i normalkubikkmeter per år 

(Nm3/år), beregnet som gjennomsnittet for tidsrommet 2001–2010. Den uttrykkes ved standardtemperatur 

(273 K) og standardtrykk (101,3 kPa), med relevant referanseinnhold av oksygen (dvs. det samme som 

benyttes for utslippsgrenseverdien (UGV)) og etter korrigering for vanndampinnhold, 

— «UGV» er den relevante utslippsgrenseverdien for det forurensende stoffet uttrykt i mg/Nm3, forutsatt et 

oksygeninnhold i røykgassen på 6 volumprosent for faste brensler, 3 volumprosent for flytende og 

gassformige brensler (for andre forbrenningsanlegg enn gassturbiner og gassmotorer) og 15 volumprosent 

for gassturbiner og gassmotorer. 

Avsnitt 3.2 og 3.3 inneholder nærmere opplysninger om hvordan utslippsgrenseverdiene for beregning av 

utslippstakene for 2016 og 2019 bestemmes. 

3.1.2.  Særtilfelle der forbrenningsanlegg fyres med flere brenseltyper og/eller består av flere typer anlegg 

Ligningen i avsnitt 3.1.1 kan ikke anvendes for forbrenningsanlegg som brukte flere brenseltyper i tidsrommet 

2001–2010 (uavhengig om de ble brukt samtidig eller ikke) eller består av flere typer anlegg.  

  

(1) For forbrenningsanlegg som på noe tidspunkt i tidsrommet 2001–2010 har samforbrent avfall (med unntak av «biomasse» som 

definert i artikkel 3 nr. 31 bokstav b) i direktiv 2010/75/EU og senere omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF 

av 4. desember 2000 om forbrenning av avfall (EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91)), skal mengden avfall brent i dette tidsrommet 

ikke tas med under dette nummer. 

(2) Se avsnitt 3.1.1 i dette vedlegg om gjeldende referansevilkår. 

(3) Se avsnitt 3.1.2 i dette vedlegg. 

(4) Med «innenlandsk fast brensel» menes et naturlig forekommende fast brensel som utvinnes lokalt og forbrennes i et 

forbrenningsanlegg som er særlig utformet for dette brenslet. 
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Disse forbrenningsanleggene må anvende andre utslippsgrenseverdier og/eller referansevilkår for å beregne 

deres andel av utslippstakene. Følgende metode skal derfor benyttes: 

Andel av tak (t/år) = Σ [røykgassmengde (Nm3/år) × UGV (mg/Nm3) × 1,0 × 10–9] 

Ligningen innebærer at for hver brenseltype som ble brukt i tidsrommet 2001–2010, multipliseres den 

gjennomsnittlige årlige røykgassmengden (Nm3 per år) med den relevante utslippsgrenseverdien (tilsvarende 

den samlede nominelle termiske effekten for hele forbrenningsanlegget). Produktet av disse faktorene legges så 

sammen for alle brenseltyper som benyttes. 

Det skal for hver brenseltype sikres at røykgassmengden og utslippsgrenseverdien som multipliseres, blir 

uttrykt ved samme referanseinnhold av oksygen. 

Samme metode anvendes, samtidig som det tas hensyn til artikkel 29 nr. 1 og 2 i direktiv 2010/75/EU, i tilfeller 

der et forbrenningsanlegg i tidsrommet 2001–2010 bestod av en kombinasjon av ulike typer anlegg. Eksempler 

som belyser dette, er 

— en eller flere gassturbiner kombinert med en eller flere andre typer forbrenningsanlegg, 

— en eller flere gassmotorer kombinert med en eller flere andre typer forbrenningsanlegg. 

3.1.3.  Minstekrav til avsvovlingseffektivitet (MAE) 

Ligningen i avsnitt 3.1.1 kan ikke benyttes for forbrenningsanlegg som fyres med innenlandsk fast brensel(1), 

og som på grunn av brenselets egenskaper ikke kan overholde de relevante utslippsgrenseverdiene for 

svoveldioksid fastsatt i direktiv 2010/75/EU. 

For slike anlegg bør beregningen av deres andel av utslippstaket for svoveldioksid heller baseres på de 

relevante minstekravene til avsvovlingseffektivitet(2) enn på utslippsgrenseverdien for svoveldioksid. 

I så fall skal forbrenningsanleggets andel av utslippstaket for svoveldioksid uttrykt som tonn per år (t/år) 

beregnes ved hjelp av følgende ligning: 

Andel av tak for SO2 (t/år) = svoveltilførsel (t/år) × (1 – (MAE/100)) × 2 

der 

— «svoveltilførsel» er den årlige mengden svovel (S) i innenlandsk fast brensel som er brukt i 

forbrenningsanlegget, uttrykt som tonn per år (t/år) og beregnet som gjennomsnittet for tidsrommet 2001–

2010, 

— «MAE» er det relevante minstekravet til avsvovlingseffektivitet uttrykt i prosent. 

Avsnitt 3.2 og 3.3 inneholder nærmere opplysninger om hvordan minstekravet til avsvovlingseffektivitet for 

beregning av utslippstakene for svoveldioksid for 2016 og 2019 bestemmes. 

3.2. Relevante utslippsgrenseverdier og minstekrav til avsvovlingseffektivitet for beregning av utslippstakene for 

2016 

I henhold til artikkel 32 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal utslippstaket eller utslippstakene for 2016 beregnes på 

grunnlag av de relevante utslippsgrenseverdiene som er fastsatt i vedlegg III–VII til direktiv 2001/80/EF, eller 

eventuelt på grunnlag av minstekravet til avsvovlingseffektivitet fastsatt i vedlegg III til direktiv 2001/80/EF. 

Utslippstakene for 2016 beregnes derfor på grunnlag av relevante utslippsgrenseverdier og relevant MAE som 

vil være gjeldende for det berørte forbrenningsanlegget 1. januar 2016 i henhold til direktiv 2001/80/EF, 

samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene nedenfor(3).  

  

(1) Dette gjelder forbrenningsanlegg som har vært fyrt med innenlandsk fast brensel i tidsrommet 2001–2010. 

(2) Med «avsvovlingseffektivitet» menes forholdet mellom svovelmengden som ikke slippes ut til luft fra forbrenningsanlegget i et 

gitt tidsrom, og svovelmengden i det faste brenslet som tilføres forbrenningsanlegget, og som forbrukes i samme tidsrom. 

(3) De relevante utslippsgrenseverdiene for beregning av utslippstakene er ikke påvirket av om anlegget er omfattet av en nasjonal 

plan for utslippsreduksjoner i henhold til artikkel 4 nr. 6 i direktiv 2001/80/EF. 
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Utslippsgrenseverdiene og MAE skal fastsettes på grunnlag av hele forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt per 31. desember 2010, brenseltype(r) som benyttes og gjennomsnittlig antall driftstimer per år i 

tidsrommet 2001–2010. Dersom forbrenningsanleggets effekt er blitt økt med minst 50 MW i tidsrommet 

mellom 27. november 2002 og 31. desember 2010, anvendes reglene for beregning av relevante 

utslippsgrenseverdier som fastsatt i artikkel 10 i direktiv 2001/80/EF. 

For alle gassturbiner som er omfattet av den nasjonale overgangsplanen, er den relevante utslippsgrenseverdien 

for nitrogenoksider den som er fastsatt i del B i vedlegg VI til direktiv 2001/80/EF, uavhengig av artikkel 2 

nr. 7 bokstav j) i direktiv 2001/80/EF. 

Ettersom det ikke er fastsatt noen utslippsgrenseverdier for gassmotorer i direktiv 2001/80/EF, er den relevante 

utslippsgrenseverdien for nitrogenoksider den som er fastsatt i del 1 i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU. 

For forbrenningsanlegg som har brukt ulike brenseltyper i tidsrommet 2001–2010, skal de relevante 

utslippsgrenseverdiene angis for hvert enkelt brensel. I avsnitt 3.1.2. gis nærmere opplysninger om metoden for 

å beregne hvert av disse anleggenes andel av utslippstakene. 

I henhold til direktiv 2001/80/EF kan visse forbrenningsanlegg som er i drift mindre enn 1 500 timer (som et 

glidende gjennomsnitt over et tidsrom på fem år), forholde seg til mindre strenge utslippsgrenseverdier. Dette 

gjelder bare ved beregning av et enkelt anleggs andel av utslippstaket for 2016 dersom anleggets 

gjennomsnittlige antall driftstimer for perioden 2001–2010 er mindre enn 1 500 timer per år. 

En oversikt over de relevante utslippsgrenseverdiene som fastsatt i vedlegg III–VII i direktiv 2001/80/EF og 

relevant MAE fastsatt i vedlegg III til nevnte direktiv er gitt i tabell C.1, C.2 og C.3 i tillegg C til dette 

vedlegg(1). 

3.3. Relevante utslippsgrenseverdier og minstekrav til avsvovlingseffektivitet for beregning av utslippstakene for 

2019 

I henhold til artikkel 32 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal utslippstaket for 2019 beregnes på grunnlag av de 

relevante utslippsgrenseverdiene som er fastsatt i del 1 i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU, eller eventuelt 

relevant avsvovlingseffektivitet fastsatt i del 5 i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU. Beregningen av 

utslippstakene for 2019 er dermed basert på de relevante utslippsgrenseverdiene og relevant MAE som vil være 

gjeldene 1. januar 2019 i henhold til direktiv 2010/75/EU for det berørte forbrenningsanlegget. 

Utslippsgrenseverdiene og MAE skal fastsettes på grunnlag av hele forbrenningsanleggets samlede nominelle 

termiske effekt per 31. desember 2010, brenseltype(r) som benyttes og gjennomsnittlig antall driftstimer per år i 

tidsrommet 2001–2010. 

En oversikt over de relevante utslippsgrenseverdiene som angitt i del 1 i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU og 

relevant MAE fastsatt i del 5 i vedlegg V til nevnte direktiv er gitt i tabell D.1, D.2 og D.3 i tillegg D til dette 

vedlegg. 

For forbrenningsanlegg som har brukt ulike brenseltyper i tidsrommet 2001–2010, skal de relevante 

utslippsgrenseverdiene angis for hvert enkelt brensel. I avsnitt 3.1.2. gis nærmere opplysninger om metoden for 

å beregne hvert av disse anleggenes andel av utslippstakene. 

I henhold til direktiv 2010/75/EU kan visse forbrenningsanlegg som er i drift mindre enn 1 500 timer (som et 

glidende gjennomsnitt over et tidsrom på fem år), forholde seg til mindre strenge utslippsgrenseverdier. Dette 

gjelder bare ved beregning av et anleggs andel av utslippstaket for 2019 dersom dette anleggets 

gjennomsnittlige antall driftstimer for perioden 2001–2010 er mindre enn 1 500 timer per år. 

3.4. Beregning av utslippstak 

3.4.1.  Beregning av utslippstak for 2016 og 2019 

For årene 2016 og 2019 skal de samlede utslippstakene per forurensende stoff fastsettes ved å legge sammen 

hvert enkelt anleggs andel av de respektive utslippstakene: 

tak2016 (t/år) = Σ [hvert enkelt anleggs andel av utslippstaket for 2016] 

tak2019 (t/år) = Σ [hvert enkelt anleggs andel av utslippstaket for 2019] 

  

(1) Oversikten er ikke fullstendig. Særlig dekker den ikke situasjoner der et forbrenningsanleggs effekt er blitt økt med minst 50 MW i 

perioden mellom 27. november 2002 og 31. desember 2010, der også utslippsgrenseverdiene i del B i vedlegg III–VII til direktiv 

2001/80/EF vil være relevante (anvendelse av artikkel 10 i direktiv 2001/80/EF). 
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3.4.2.  Beregning av utslippstak for 2017, 2018 og 2020 

Takene for 2017 (tak2017) skal beregnes ved hjelp av ligningen 

tak2017 = tak2016 – 
(tak2016 – tak2019) 

3 

Takene for 2018 (tak2018) skal beregnes ved hjelp ligningen 

tak2018 = tak2016 – 
2 * (tak2016 – tak2019) 

3 

Takene for første halvdel av 2020 (tak2020) er halvparten av takene for 2019 

tak2020 = 
tak2019 

2 

4. Senere endringer av nasjonale overgangsplaner 

Medlemsstatene skal som et minstekrav underrette Kommisjonen om 

a) forbrenningsanlegg som benytter seg av unntaket for anlegg med begrenset levetid i samsvar med artikkel 

33 i direktiv 2010/75/EU, 

Merk:  Medlemsstatene skal senest 1. januar 2013 oversende sine nasjonale overgangsplaner til 

Kommisjonen, mens driftsansvarlige har frist til 1. januar 2014 med å underrette vedkommende 

myndighet om de ønsker å benytte seg av unntaket for anlegg med begrenset levetid. Et 

forbrenningsanlegg kan derfor i utgangspunktet være omfattet av den nasjonale overgangsplanen 

som er framlagt for Kommisjonen, før det blir gjenstand for et unntak for anlegg med begrenset 

levetid. Forbrenningsanlegget må da tas ut av den nasjonale overgangsplanen så snart den 

driftsansvarlige for forbrenningsanlegget har underrettet vedkommende myndighet om avgjørelsen 

om å benytte seg av unntaket. Andelen av gjeldende utslippstak for hvert forbrenningsanlegg som 

omfattes av artikkel 33 i direktiv 2010/75/EU, må deretter trekkes fra utslippstakene slik de er 

beregnet i den siste godkjente versjonen av den nasjonale overgangsplanen (eller, dersom ingen 

plan er godkjent, slik de er beregnet i den siste versjonen av den nasjonale overgangsplanen som er 

framlagt for Kommisjonen). 

b) forbrenningsanlegg som er lagt ned (dvs. anlegg der driften definitivt har opphørt), eller der den samlede 

nominelle termiske effekten er redusert til mindre enn 50 MW, 

c) forbrenningsanlegg som begynner å samforbrenne avfall etter 31. desember 2015 og derfor omfattes av 

kapittel IV i direktiv 2010/75/EU. 

Merk:  Som nevnt i artikkel 32 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal det at et anlegg som omfattes av den 

nasjonale overgangsplanen, legges ned eller ikke lenger omfattes av kapittel III i direktiv 

2010/75/EU, ikke føre til økte samlede årlige utslipp fra de gjenværende anleggene som omfattes 

av den nasjonale overgangsplanen. 

Ved anvendelse av artikkel 32 nr. 6 i direktiv 2010/75/EU er ikke medlemsstatene forpliktet til å framlegge 

følgende opplysninger for Kommisjonen, ettersom de senere endringene de henviser til, ikke bør påvirke 

gjeldende utslippstak: 

— En reduksjon eller en økning av den samlede nominelle termiske effekten etter 31. desember 2010 (bortsett 

fra en reduksjon til mindre enn 50 MW). 

— En reduksjon eller en økning i årlig antall driftstimer etter 2010. 

— En endring i brenselbruk (type, mengde) som inntreffer etter 2010 (bortsett fra overgang til forbrenning av 

avfall, noe som vil føre til at anlegget kan anses for å være et samforbrenningsanlegg og ikke en del av de 

nasjonale overgangsplanene). 

Endringer som påvirker anleggets navn (for eksempel på grunn av en ny driftsansvarlig), skal rapporteres via 

utslippsfortegnelsene som skal framlegges av medlemsstatene i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i denne beslutning 

og artikkel 72 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 

 ______  
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Tillegg A 

Tabell A.1 

Modell for liste over forbrenningsanlegg som skal omfattes av den nasjonale overgangsplanen 

A B C D E F G H 

Nummer 
Anleggets 

navn 

Anleggets 

beliggenhet 

(adresse) 

Datoen da søknaden om 

anleggets første tillatelse ble 

inngitt og datoen da anlegget 

første gang ble satt i drift 

ELLER 

Datoen da anleggets 

første tillatelse ble gitt 

Enhver økning av 

forbrenningsanleggets 

samlede nominelle termiske 

effekt som overstiger 50 MW, 

og som ble gjennomført 

mellom 27. november 2002 og 

31. desember 2010 

(samlet økning i MW) 

Samlet nominell 

termisk effekt per 

31.12.2010 

(MW) 

Antall driftstimer 

per år 

(gjennomsnitt for 

2001–2010) 

Forurensende stoff(er) (SO2, 

NOx, støv) som IKKE er omfattet 

av den nasjonale over-

gangsplanen for det berørte 

anlegget 

 

A I J K L M 

Nummer 

Angi om 

anlegget er en 

gassturbin eller 

gassmotor 

Mengde brensel brukt per år 

(gjennomsnitt for 2001–2010) 

Røykgassmengde per år 

(gjennomsnitt for 2001–2010) 

Mengde svovel i innenlandsk fast 

brensel som er tilført 

forbrenningsanlegget per år 

(gjennomsnitt for 2001–2010) 

Omregningsfaktor(er) anvendt der 

røykgassmengden er beregnet ut fra 

brenselforbruk (per brenseltype) 

  (TJ/år) (Nm3/år) (t/år) (Nm3/GJ) 

  steinkull lignitt biomasse andre faste 

brensler 

flytende 

brensler 

gassformige 

brensler 

   



   

 

2
7

.8
.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. 5

7
/1

6
3

5
 

 

Tillegg B 

Tabell B.1 

Modell for beregning av utslippstak for 2016 

A B C D E F G H I J K 

Nummer Navn 

Referanseinnhold av 

oksygen 

Relevant UGV for 

SO2 

Relevant 

avsvovlings-

effektivitet 

Anleggets andel av 

utslippstaket for 

SO2 for 2016 

Relevant UGV for 

NOx 

Anleggets andel av 

utslippstaket for 

NOx for 2016 

Relevant UGV for 

støv 

Anleggets andel av 

utslippstaket for 

støv for 2016 
Merknader 

(%) (mg/Nm3) 
(der dette er 

relevant) 
(t/år) (mg/Nm3) (t/år) (mg/Nm3) (t/år) 

(opplysninger om enkeltanlegg) 

SUM     SAMLET 

UTSLIPPSTAK 

FOR SO2 

 SAMLET 

UTSLIPPSTAK 

FOR NOx 

 SAMLET 

UTSLIPPSTAK 

FOR STØV 

 

Tabell B.2 

Modell for beregning av utslippstak for 2019 

A B C D E F G H I J K 

Nummer Navn 

Referanseinnhold av 

oksygen 

Relevant UGV for 

SO2 

Relevant 

avsvovlings-

effektivitet 

Anleggets andel av 

utslippstaket for 

SO2 for 2019 

Relevant UGV for 

NOx 

Anleggets andel av 

utslippstaket for 

NOx for 2019 

Relevant UGV for 

støv 

Anleggets andel av 

utslippstaket for 

støv for 2019 Merknader 

(%) (mg/Nm3) 
(der dette er 

relevant) 
(t/år) (mg/Nm3) (t/år) (mg/Nm3) (t/år) 

(opplysninger om enkeltanlegg) 

SUM     SAMLET 

UTSLIPPSTAK 

FOR SO2 

 SAMLET 

UTSLIPPSTAK 

FOR NOx 

 SAMLET 

UTSLIPPSTAK 

FOR STØV 
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Tabell B.3 

Oversikt over utslippstak 

(tonn per år) 

 2016 2017 2018 2019 
2020 

(1. januar–30. juni) 

SO2      

NOx      

Støv      
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Tillegg C 

Tabell C.1 

Utslippsgrenseverdier som er relevante for beregning av individuelle andeler av utslippstakene for 2016 for 

andre forbrenningsanlegg enn gassturbiner og gassmotorer 

Forurensende 

stoff 
Brenseltype 

UGV (mg/Nm3) 

50–100 MW > 100–300 MW > 300–500 MW > 500 MW 

SO2 Fast 2 000 2 000 til 400 (lineær skala) (merknad 1) 400 

Flytende 1 700 1 700 til 400 

(lineær skala) 

400 

Gassformig Generelt 35 

5 for flytende gass 

800 for koksovngass og masovngass 

NOx 

(merknad 6) 

Fast 

(merknad 2) 

600 200 

(merknad 3) 

Flytende 450 400 

Gassformig 300 200 

Støv Fast 100 50 (merknad 4) 

Flytende 50 (merknad 5) 

Gassformig Generelt 5 

10 for masovngass 

50 for gasser fra jern- og stålindustrien som kan brukes andre steder 

Referanseinnhold av oksygen er 6 % for faste brensler og 3 % for flytende og gassformige brensler. 

Merknader: 

1. 800 mg/Nm3 for anlegg med en nominell termisk effekt på minst 400 MW som ikke er i drift mer enn 1 500 timer 

per år. 

2. 1 200 mg/Nm3 for anlegg som i den tolvmånedersperioden som ble avsluttet 1. januar 2001, ble drevet med og fortsatt 

drives med faste brensler med et flyktig innhold på mindre enn 10 %. 

3. 450 mg/Nm3 for anlegg som ikke er i drift mer enn 1 500 timer per år. 

4. 100 mg/Nm3 for anlegg der den opprinnelige byggetillatelsen eller, i mangel av en slik framgangsmåte, den 

opprinnelige driftstillatelsen er gitt før 1. juli 1987, og som forbrenner faste brensler med et varmeinnhold på mindre 

enn 5 800 kJ/kg, et vanninnhold på mer enn 45 vektprosent, et kombinert vann- og askeinnhold på mer enn 

60 vektprosent og et innhold av kalsiumoksid på mer enn 10 %. 

5. 100 mg/Nm3 for anlegg med en nominell termisk effekt på mindre enn 500 MW som forbrenner flytende brensel med 

et askeinnhold på mer enn 0,06 %. 

6. For anlegg i de franske oversjøiske departementer, Azorene, Madeira og Kanariøyene, får følgende UGV anvendelse: 

faste brensler generelt: 650 mg/Nm3, faste brensler med mindre enn 10 % flyktige forbindelser: 1 300 mg/Nm3, 

flytende brensler: 450 mg/Nm3, gassformige brensler: 350 mg/Nm3.  
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Tabell C.2 

Utslippsgrenseverdier som er relevante for beregning av individuelle andeler av utslippstaket for 2016 for NOx 

for gassturbiner og gassmotorer 

 UGV for NOx 

(mg/Nm3) 

Gassmotorer (som fyres med gassformige brensler) 100 

Gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus (CCGT)), som fyres med følgende brensler: 

Naturgass (merknad 1) 50 

(merknad 2 og 3) 

Andre gassformige brensler enn naturgass 120 

Lette og middels tunge destillater 120 

Referanseinnhold av oksygen er 15 %. 

Merknader: 

1. Naturlig forekommende metan med høyst 20 volumprosent nøytralgasser og andre bestanddeler. 

2. 75 mg/Nm3 i følgende tilfeller (der gassturbinens virkningsgrad fastsettes ved ISOs grunnleggende belastnings-

vilkår): 

— Gassturbiner benyttet i systemer for kombinert produksjon av varme og elektrisitet med en samlet 

virkningsgrad som er større enn 75 %. 

— Gassturbiner benyttet i kraftvarmeverk med en årlig gjennomsnittlig samlet elektrisitetseffektivitet som er 

større enn 55 %. 

— Gassturbiner for mekaniske drev. 

3. For ett-trinns gassturbiner som ikke faller inn under noen av kategoriene nevnt i merknad 2, men som har en 

virkningsgrad som er større enn 35 % (ved ISOs grunnleggende belastningsvilkår), skal utslippsgrenseverdien 

være 50 × η/35 der η er gassturbinens virkningsgrad (ved ISOs grunnleggende belastningsvilkår) uttrykt som en 

prosentandel. 

Tabell C.3 

Minste avsvovlingseffektivitet som er relevant for beregning av individuelle andeler av utslippstaket for 2016 for 

SO2 for forbrenningsanlegg som fyres med innenlandsk fast brensel og på grunn av brenselets egenskaper ikke 

kan overholde utslippsgrenseverdiene for SO2 nevnt i artikkel 30 nr. 2 og 3 i direktiv 2010/75/EU 

Samlet nominell termisk effekt Minstekrav til avsvovlingseffektivitet 

50–100 MW 60 % 

> 100–300 MW 75 % 

> 300–500 MW 90 % 

> 500 MW Generelt 94 % 

92 % for anlegg der det er inngått en avtale om installering av utstyr for 

avsvovling av røykgass eller for kalkinjisering, og der arbeidet med denne 

installeringen ble påbegynt før 1. januar 2001 
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Tillegg D 

Tabell D.1 

Utslippsgrenseverdier som er relevante for beregning av individuelle andeler av utslippstakene for 2019 for 

andre forbrenningsanlegg enn gassturbiner og gassmotorer 

Forurensende 

stoff 
Brenseltype 

UGV (mg/Nm3) 

50–100 MW > 100–300 MW > 300–500 MW > 500 MW 

SO2 Kull, lignitt og andre 

faste brensler 

(merknad 1) 

400 250 200 

Biomasse (merknad 1) 200 

Torv (merknad 1) 300 200 

Flytende 350 

(merknad 2) 

250 

(merknad 2) 

200 

(merknad 3) 

Gassformig Generelt 35 

5 for flytende gass 

400 for gasser med lav brennverdi fra koksovn 

200 for gasser med lav brennverdi fra masovn 

NOx Kull, lignitt og andre 

faste brensler 

300 

(merknad 4 og 5) 

200 

(merknad 5) 

200 

(merknad 6) 

Biomasse og torv 300 

(merknad 5) 

250 

(merknad 5) 

200 

(merknad 5) 

200 

(merknad 6) 

Flytende 450 200 

(merknad 5 og 7) 

150 

(merknad 5 og 7) 

150 

(merknad 3) 

Naturgass (merknad 8) 100 

Andre gasser 300 200 

Støv Kull, lignitt og andre 

faste brensler 

30 25 20 

Biomasse og torv 30 20 

Flytende 30 25 20 

Gassformig Generelt 5 

10 for masovngass 

30 for gasser produsert av jern- og stålindustrien som kan benyttes andre steder 

Referanseinnhold av oksygen er 6 % for faste brensler og 3 % for flytende og gassformige brensler. 

Merknader: 

1. 800 mg/Nm3 for anlegg som ikke er i drift mer enn 1 500 timer per år. 

2. 850 mg/Nm3 for anlegg som ikke er i drift mer enn 1 500 timer per år. 

3. 400 mg/Nm3 for anlegg som ikke er i drift mer enn 1 500 timer per år. 

4. 450 mg/Nm3 ved forbrenning av pulverisert lignitt. 

5. 450 mg/Nm3 for anlegg som ikke er i drift mer enn 1 500 timer per år.  
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6. 450 mg/Nm3 for anlegg som fikk en tillatelse før 1. juli 1987, og som ikke er i drift mer enn 1 500 timer per år. 

7. 450 mg/Nm3 for anlegg i kjemiske anlegg som bruker flytende restprodukter fra produksjon som ikke-kommersielt 

brensel til eget forbruk. 

8. Naturlig forekommende metan med høyst 20 volumprosent nøytralgasser og andre bestanddeler. 

Tabell D.2 

Utslippsgrenseverdier som er relevante for beregning av individuelle andeler av utslippstaket for 2019 for NOx 

for gassturbiner og gassmotorer 

 UGV for NOx 

(mg/Nm3) 

Gassmotorer (som fyres med gassformige brensler) 100 

Gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus (CCGT)), som fyres med følgende brensler: 

Naturgass (merknad 1) 50 

(merknad 2, 3 og 4) 

Andre gassformige brensler enn naturgass 120 

(merknad 5) 

Lette og middels tunge destillater 90 

(merknad 5) 

Referanseinnhold av oksygen er 15 %. 

Merknader: 

1. Naturgass er naturlig forekommende metan med høyst 20 volumprosent nøytralgasser og andre bestanddeler. 

2. 75 mg/Nm3 i følgende tilfeller (der gassturbinens virkningsgrad fastsettes ved ISOs grunnleggende 

belastningsvilkår): 

— Gassturbiner benyttet i systemer for kombinert produksjon av varme og elektrisitet med en samlet 

virkningsgrad som er større enn 75 %. 

— Gassturbiner benyttet i kraftvarmeverk med en årlig gjennomsnittlig samlet elektrisitetseffektivitet som er 

større enn 55 %. 

— Gassturbiner for mekaniske drev. 

3. For ett-trinns gassturbiner som ikke faller inn under noen av kategoriene nevnt i merknad 2, men som har en 

virkningsgrad som er større enn 35 % (ved ISOs grunnleggende belastningsvilkår), skal utslippsgrenseverdien 

være 50 × η/35 der η er gassturbinens virkningsgrad (ved ISOs grunnleggende belastningsvilkår) uttrykt som en 

prosentandel. 

4. 150 mg/Nm3 for anlegg som ikke er i drift mer enn 1 500 timer per år. 

5. 200 mg/Nm3 for anlegg som ikke er i drift mer enn 1 500 timer per år. 

Tabell D.3. 

Minste avsvovlingseffektivitet som er relevant for beregning av individuelle andeler av utslippstaket for 2019 for 

SO2 for forbrenningsanlegg som fyres med innenlandsk fast brensel og på grunn av brenselets egenskaper ikke 

kan overholde utslippsgrenseverdiene for SO2 nevnt i artikkel 30 nr. 2 og 3 i direktiv 2010/75/EU 

Samlet nominell termisk effekt Minstekrav til avsvovlingseffektivitet 

50–100 MW 80 % 

> 100–300 MW 90 % 

> 300 MW Generelt 96 % 

95 % for anlegg som fyres med oljeskifer 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. februar 2012 

om fastsettelse av regler for retningslinjer for innsamling av data og utarbeiding av BAT-

referansedokumenter og for kvalitetssikring av dem, som omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under dokument K(2012) 613] 

(2012/119/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning(1), særlig 

artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

Kommisjonen organisere en utveksling av opplysninger 

om industriutslipp, mellom medlemsstatene, berørte 

industrier, ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, og Kommisjonen, for å legge til rette for 

utarbeidingen av referansedokumenter for beste 

tilgjengelige teknikker (BAT) som definert i artikkel 3 

nr. 11 i nevnte direktiv. 

2) I henhold til artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU skal 

utvekslingen av opplysninger gjelde særlig anleggs og 

teknikkers miljøytelse, tilknyttet overvåking og de best 

tilgjengelige teknikker og nye teknikker. 

3) Ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 om 

opprettelse av et forum for å utveksle opplysninger i 

henhold til artikkel 13 i direktiv 2010/75/EU om 

industriutslipp(2) ble det opprettet et forum bestående av 

representanter fra medlemsstatene, berørte industrier og 

ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 2.3.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

4) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i direktiv 2015/75/EU 

innhentet Kommisjonen 13. september 2011 uttalelse(3) 

fra nevnte forum om retningslinjer for innsamling av 

data og utarbeiding av BAT-referansedokumenter og om 

kvalitetssikring av dem, herunder av at deres innhold og 

format er hensiktsmessig, og offentliggjorde uttalelsen. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

direktiv 2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Retningslinjene for innsamling av data og utarbeiding av 

BAT-referansedokumenter og om kvalitetssikring av dem, 

herunder av at deres innhold og format er hensiktsmessig, som 

omhandlet i artikkel 13 nr. 3 bokstav c) og d) i direktiv 

2010/75/EU er angitt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

  

(3) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_ 

13_forum/opinions_article 

2020/EØS/57/55 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. februar 2012 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelig teknikker (BAT) for produksjon av glass, i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under dokument K(2012) 865] 

(2012/134/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning(1), særlig artikkel 13 

nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

Kommisjonen organisere en utveksling av opplysninger 

om industriutslipp mellom medlemsstatene, berørte 

industrier, ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern og Kommisjonen, for å legge til rette for 

utarbeidingen av referansedokumenter for beste 

tilgjengelige teknikker (BAT) som definert i artikkel 3 

nr. 11 i nevnte direktiv. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU 

skal utvekslingen av opplysninger omfatte anleggs og 

teknikkers ytelser med hensyn til utslipp, uttrykt som 

kort- og langsiktige gjennomsnitt, dersom dette er 

hensiktsmessig, og de tilknyttede referansevilkårene, 

forbruket og arten av råstoffer, vannforbruk, energibruk 

og avfallsproduksjon, anvendte teknikker, tilknyttet 

overvåking, virkninger på tvers av mediene, økonomisk 

og teknisk levedyktighet og utviklingen av denne, beste 

tilgjengelige teknikker og nye teknikker som er 

identifisert etter vurdering av aspektene nevnt i 

artikkel 13 nr. 2 bokstav a) og b) i nevnte direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 8.3.2012, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

3) I artikkel 3 nr. 12 i direktiv 2010/75/EU defineres 

«BAT-konklusjoner» som et dokument som inneholder 

de delene av et BAT-referansedokument som fastsetter 

konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker, en 

beskrivelse av disse, opplysninger for å vurdere anven-

delsesområde, utslippsnivåer som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker, tilknyttet overvåking, 

tilknyttede forbruksnivåer og ved behov relevante tiltak 

for å begrense forurensning på stedet. 

4) I samsvar med artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal BAT-konklusjonene ligge til grunn når vilkårene 

for tillatelse fastsettes for anlegg omfattet av kapittel II i 

nevnte direktiv. 

5) I henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal 

vedkommende myndighet fastsette utslipps-

grenseverdier som sikrer at utslipp under normale 

driftsforhold ikke overstiger utslippsnivåene som er 

forbundet med de beste tilgjengelige teknikker, som 

fastsatt i beslutningene om BAT-konklusjoner nevnt i 

artikkel 13 nr. 5 i direktiv 2010/75/EU. 

6) I artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU gis det 

mulighet for unntak fra kravet i artikkel 15 nr. 3 bare i 

tilfeller der kostnadene ved å oppnå utslippsnivåene er 

uforholdsmessig store sammenlignet med miljø-

fordelene som følge av anleggets geografiske plassering, 

lokale miljøforhold eller anleggets tekniske egenskaper. 

7) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

de overvåkingskrav i tillatelsen som er nevnt i 

direktivets artikkel 14 nr. 1 bokstav c), bygge på 

konklusjonene om overvåking som beskrevet i BAT-

konklusjonene.  

2020/EØS/57/56 
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8) I samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal vedkommende myndighet innen fire år etter at 

beslutningene om BAT-konklusjoner er offentliggjort, 

revurdere og ved behov ajourføre alle vilkårene for 

tillatelsen og sikre at anlegget oppfyller disse vilkårene 

for tillatelse. 

9) Ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 om 

opprettelse av et forum for å utveksle opplysninger i 

henhold til artikkel 13 i direktiv 2010/75/EU om 

industriutslipp(1) ble det opprettet et forum bestående av 

representanter fra medlemsstatene, berørte industrier og 

ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU 

innhentet Kommisjonen 13. september 2011 forumets 

uttalelse om det foreslåtte innholdet i BAT-referanse-

dokumentet om produksjon av glass, og offentliggjorde 

uttalelsen(2). 

  

(1) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

(2) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/ 

opinions_article 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

direktiv 2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

BAT-konklusjonene for produksjon av glass er angitt i ved-

legget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 28. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1645 

 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 70 av 8.3.2012, s. 3–62.] 



Nr. 57/1646 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 28. februar 2012 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av jern og 

stål, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under dokument K(2012) 903] 

(2012/135/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning(1), særlig 

artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

Kommisjonen organisere en utveksling av opplysninger 

om industriutslipp mellom medlemsstatene, berørte 

industrier, ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern og Kommisjonen, for å legge til rette for 

utarbeidingen av referansedokumenter for beste tilgjen-

gelige teknikker (BAT) som definert i artikkel 3 nr. 11 i 

nevnte direktiv. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU 

skal utvekslingen av opplysninger omfatte anleggs og 

teknikkers ytelser med hensyn til utslipp, uttrykt som 

kort- og langsiktige gjennomsnitt, dersom dette er 

hensiktsmessig, og de tilknyttede referansevilkårene, 

forbruket og arten av råstoffer, vannforbruk, energibruk 

og avfallsproduksjon, anvendte teknikker, tilknyttet 

overvåking, virkninger på tvers av mediene, økonomisk 

og teknisk levedyktighet og utviklingen av denne, beste 

tilgjengelige teknikker og nye teknikker som er 

identifisert etter vurdering av aspektene nevnt i 

artikkel 13 nr. 2 bokstav a) og b) i nevnte direktiv. 

3) I artikkel 3 nr. 12 i direktiv 2010/75/EU defineres 

«BAT-konklusjoner» som et dokument som inneholder 

de delene av et BAT-referansedokument som fastsetter 

konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker, en 

beskrivelse av disse, opplysninger for å vurdere 

anvendelsesområde, utslippsnivåer som er forbundet 

med de beste tilgjengelige teknikker, tilknyttet over-

våking, tilknyttede forbruksnivåer og ved behov 

relevante tiltak for å begrense forurensning på stedet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 70 av 8.3.2012, s. 63, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

4) I samsvar med artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal BAT-konklusjonene ligge til grunn når vilkårene 

for tillatelse fastsettes for anlegg omfattet av kapittel II i 

nevnte direktiv. 

5) I henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal 

vedkommende myndighet fastsette utslippsgrenseverdi-

er som sikrer at utslipp under normale driftsforhold ikke 

overstiger utslippsnivåene som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker, som fastsatt i beslutnin-

gene om BAT-konklusjoner nevnt i artikkel 13 nr. 5 i 

direktiv 2010/75/EU. 

6) I artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU gis det 

mulighet for unntak fra kravet i artikkel 15 nr. 3 bare i 

tilfeller der kostnadene ved å oppnå utslippsnivåene er 

uforholdsmessig store sammenlignet med miljø-

fordelene som følge av anleggets geografiske plassering, 

lokale miljøforhold eller anleggets tekniske egenskaper. 

7) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

de overvåkingskrav i tillatelsen som er nevnt i direk-

tivets artikkel 14 nr. 1 bokstav c), bygge på konklu-

sjonene om overvåking som beskrevet i BAT-

konklusjonene. 

8) I samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal vedkommende myndighet innen fire år etter at 

beslutningene om BAT-konklusjoner er offentliggjort, 

revurdere og ved behov ajourføre alle vilkårene for 

tillatelsen og sikre at anlegget oppfyller disse vilkårene 

for tillatelse. 

9) Ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 om 

opprettelse av et forum for å utveksle opplysninger i 

henhold til artikkel 13 i direktiv 2010/75/EU om 

industriutslipp(2) ble det opprettet et forum bestående av 

representanter fra medlemsstatene, berørte industrier og 

ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern. 

  

(2) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 
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10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU innhentet Kommisjonen 13. september 2011 

forumets uttalelse om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet om produksjon av jern 

og stål, og offentliggjorde uttalelsen(1). 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved 

artikkel 75 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

BAT-konklusjonene for produksjon av jern og stål er angitt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 28. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   

  

(1) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 7. mai 2012 

om fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing i forbindelse med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under nummer K(2012) 2948] 

(2012/249/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig 

artikkel 41 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2010/75/EU fastsetter ikke perioder med 

oppstarting og stansing, til tross for at slike perioder 

berører flere bestemmelser i direktivet. 

2) For forbrenningsanlegg som omfattes av kapittel III i 

direktiv 2010/75/EU, er det nødvendig å fastsette 

perioder med oppstarting og stansing for å kunne 

vurdere om utslippsgrenseverdiene fastsatt i vedlegg V 

til direktiv 2010/75/EU er overholdt, idet det tas hensyn 

til del 4 i vedlegget, samt for å kunne fastsette 

forbrenningsanleggenes antall driftstimer, dersom det er 

relevant for gjennomføringen av direktivet. 

3) I henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav f) i direktiv 

2010/75/EU må tillatelsen omfatte tiltak som gjelder 

andre forhold enn normale driftsvilkår, som oppstarting 

og stansing. I samsvar med artikkel 6 i direktiv 

2010/75/EU kan slike tiltak innlemmes i generelle 

bindende bestemmelser. 

4) Utslipp fra forbrenningsanlegg har som regel høyere 

konsentrasjoner under perioder med oppstarting og 

stansing enn ved normale driftsvilkår. Med henblikk på 

at målet med direktiv 2010/75/EU er å forhindre utslipp, 

bør disse periodene være så korte som mulig. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 i direktiv 

2010/75/EU — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Denne beslutning fastsetter regler for fastsettelsen av perioder 

med oppstarting og stansing omhandlet i artikkel 3 nr. 27 og i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 123 av 9.5.2012, s. 44, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

del 4 nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU.Denne 

beslutning får anvendelse på forbrenningsanlegg som omfattes 

av kapittel III i direktiv 2010/75/EU. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med: 

1) «minste oppstartsbelastning for stabil produksjon» den 

minste belastningen som kreves for stabil drift av det 

kraftproduserende forbrenningsanlegget etter oppstart, og 

som gjør at anlegget på en sikker og pålitelig måte kan 

forsyne et nett, en varmeakkumulator eller et 

industrianlegg, 

2) «minste stoppbelastning for stabil produksjon» den minste 

belastningen som gjør at anlegget ikke lenger på en sikker 

og pålitelig måte kan forsyne et nett, en varmeakkumulator 

eller et industrianlegg og anses for å være i ferd med å 

stanse. 

Artikkel 3 

Generelle regler for fastsettelse av perioder med 

oppstarting og stansing 

Ved fastsettelse av slutten på perioden med oppstarting og 

begynnelsen på perioden med stansing gjelder følgende regler: 

1)  De kriterier eller parametrer som brukes til å fastsette 

perioder med oppstarting og stansing, skal være åpne og 

eksternt kontrollerbare. 

2)  Fastsettelsen av perioder med oppstarting og stansing skal 

bygge på vilkår som muliggjør en stabil produksjon og 

ivaretar helse og sikkerhet. 

3)  De perioder når et forbrenningsanlegg etter oppstart drives 

stabilt og sikkert med tilførsel av brensel, men uten at 

verken varme, elektrisk kraft eller mekanisk energi utgår 

fra anlegget, skal ikke inngå i periodene med oppstarting 

eller stansing. 

Artikkel 4 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing i 

tillatelsen 

1.  Med hensyn til fastsettelsen av perioder med oppstarting 

og stansing i tillatelsen for et anlegg som også omfatter et 

forbrenningsanlegg, skal tiltakene omhandlet i artikkel 14 nr. 1 

bokstav f) i direktiv 2010/75/EU omfatte 

2020/EØS/57/58 
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a)  minst ett av følgende: 

i)  slutten på perioden med oppstarting og begynnelsen på 

perioden med stansing, uttrykt som grenseverdier for 

belastning, i samsvar med artikkel 6, 7 og 8 og med 

tanke på at minste stoppbelastning for stabil produk-

sjon kan være lavere enn minste oppstartsbelastning for 

stabil produksjon, ettersom driften av forbrennings-

anlegget kanskje kan fungere normalt ved lavere belast-

ning når det har nådd tilstrekkelig temperatur etter en 

viss tids drift, 

ii)  spesifikke prosesser eller grenseverdier for 

driftsparametrer som er forbundet med slutten på 

perioden med oppstarting og med begynnelsen på 

perioden med stansing, og som er tydelige, lette å 

overvåke og kan brukes på den anvendte teknologien i 

henhold til artikkel 9, 

b)  tiltak som sikrer at periodene med oppstarting og stansing 

er så korte som praktisk mulig, 

c)  tiltak som sikrer at alt renseutstyr tas i bruk så snart det er 

teknisk mulig. 

I første ledd skal det tas hensyn til de tekniske og driftsmessige 

egenskapene til forbrenningsanlegget og dets enheter samt til de 

tekniske kravene forbundet med bruk av de installerte rense-

metodene. 

2.  Dersom det skjer en endring i aspekter ved forbrennings-

anlegget som påvirker perioder med oppstarting og stansing, 

herunder installert utstyr, brenseltype, anleggets rolle i systemet 

og installerte rensemetoder, skal de vilkår i tillatelsen som 

gjelder perioder med oppstarting og stansing, tas opp til ny 

vurdering og ved behov ajourføres av vedkommende 

myndighet. 

Artikkel 5 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing for 

forbrenningsanlegg som består av to eller flere enheter 

1.  Ved beregningen av gjennomsnittlige utslippsverdier som 

fastsatt i del 4 nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2010/75/EU får 

følgende regler anvendelse ved fastsettelse av perioder med 

oppstarting og stansing for forbrenningsanlegg som består av to 

eller flere enheter: 

a)  Det skal ses bort fra de verdier som måles under perioden 

med oppstarting for den første enheten som starter, og 

under perioden med stansing for den siste forbrennings-

enheten som stanser. 

b)  Det skal ses bort fra de verdier som fastsettes under andre 

perioder med oppstarting og stansing av individuelle 

enheter, bare dersom de måles eller, dersom måling ikke er 

teknisk eller økonomisk mulig å gjennomføre, beregnes 

separat for de berørte enhetene. 

2.  Ved anvendelsen av artikkel 3 nr. 27 i direktiv 

2010/75/EU skal periodene med oppstarting og stansing for 

forbrenningsanlegg som består av to eller flere enheter, bestå av 

bare perioden med oppstarting for den første forbrennings-

enheten som starter, samt perioden med stansing for den siste 

forbrenningsenheten som stanser. 

For forbrenningsanlegg der del 1 nr. 2, 4 og 6 i vedlegg V til 

direktiv 2010/75/EU tillater anvendelse av en utslipps-

grenseverdi på en del av et forbrenningsanlegg som slipper ut 

røykgass gjennom én eller flere atskilte piper i en felles 

skorstein, kan periodene med oppstarting og stansing fastsettes 

separat for hver del av forbrenningsanlegget. Periodene med 

oppstarting og stansing for en del av anlegget skal da bestå av 

perioden med oppstarting for den første forbrenningsenheten 

som starter i den delen av anlegget, samt perioden med stansing 

for den siste forbrenningsenheten som stanser i den delen av 

anlegget. 

Artikkel 6 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing ved 

hjelp av grenseverdier for belastning for forbrennings-

anlegg som produserer elektrisk kraft eller mekanisk energi 

1.  For forbrenningsanlegg som produserer elektrisk kraft og 

forbrenningsanlegg som produserer mekanisk energi, anses 

perioden med oppstarting for å slutte når anlegget når minste 

oppstartsbelastning for stabil produksjon. 

2.  Perioden med stansing skal anses for å begynne når 

tilførselen av brensel begynner å opphøre etter at minste 

stoppbelastning for stabil produksjon er nådd, og når produsert 

elektrisk kraft ikke lenger er tilgjengelig for nettet eller 

produsert mekanisk energi ikke lenger kan brukes i den 

mekaniske belastningen. 

3.  De grenseverdier for belastning som skal brukes til å 

fastsette slutten på perioden med oppstarting og begynnelsen på 

perioden med stansing for forbrenningsanlegg som produserer 

elektrisk kraft, og som skal inngå i anleggets tillatelse, skal 

tilsvare en fast prosentsats av forbrenningsanleggets nominelle 

elektriske effekt. 

4.  De grenseverdier for belastning som skal brukes til å 

fastsette slutten på perioden med oppstarting og begynnelsen på 

perioden med stansing for forbrenningsanlegg som produserer 

mekanisk energi, og som skal inngå i anleggets tillatelse, skal 

tilsvare en fast prosentsats av forbrenningsanleggets mekaniske 

effekt. 

Artikkel 7 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing ved 

hjelp av grenseverdier for belastning for 

forbrenningsanlegg som produserer varme 

1.  For forbrenningsanlegg som produserer varme, anses 

perioden med oppstarting for å slutte når anlegget når minste 

oppstartsbelastning for stabil produksjon og varme på en sikker 

og pålitelig måte kan leveres til et distribusjonsnett eller en 

varmeakkumulator eller brukes direkte i et lokalt industri-

anlegg. 

2.  Perioden med stansing skal anses for å begynne når 

anlegget når minste stoppbelastning for stabil produksjon og 

varme ikke lenger på en sikker og pålitelig måte kan leveres til 

et nett eller brukes direkte i et lokalt industrianlegg. 
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3.  De grenseverdier for belastning som skal brukes til å 

fastsette slutten på perioden med oppstarting og begynnelsen på 

perioden med stansing for forbrenningsanlegg som produserer 

varme, og som skal inngå i anleggets tewillatelse, skal tilsvare 

en fast prosentsats av forbrenningsanleggets nominelle termiske 

effekt. 

4.  Perioder når varmeproduserende anlegg varmer opp en 

akkumulator eller et reservoar uten at varmen leveres, skal 

anses som driftstimer og ikke som perioder med oppstarting 

eller stansing. 

Artikkel 8 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing ved 

hjelp av grenseverdier for belastning for forbrennings-

anlegg som produserer varme og elektrisk kraft 

For forbrenningsanlegg som produserer elektrisk kraft og 

varme, skal periodene med oppstarting og stansing fastsettes i 

henhold til artikkel 6 og 7, idet det tas hensyn til både den 

elektriske kraften og varmen som produseres. 

Artikkel 9 

Fastsettelse av perioder med oppstarting og stansing ved 

hjelp av driftsparametrer eller spesifikke prosesser 

Ved fastsettelse av minste oppstartsbelastning og minste 

stoppbelastning for stabil produksjon skal minst tre kriterier 

defineres, slik at slutten på perioden med oppstarting eller 

begynnelsen på perioden med stansing anses for å være nådd 

når minst to av kriteriene er oppfylt. 

Kriteriene skal velges blant følgende: 

1)  spesifikke prosesser fastsatt i vedlegget, eller tilsvarende 

prosesser som passer til anleggets tekniske egenskaper, 

2)  grenseverdier for driftsparametrene fastsatt i vedlegget, 

eller tilsvarende driftsparametrer som passer til anleggets 

tekniske egenskaper. 

Artikkel 10 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 7. mai 2012. 

 For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 

 _____  
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VEDLEGG 

SPESIFIKKE PROSESSER OG DRIFTSPARAMETRER FORBUNDET MED PERIODER MED 

OPPSTARTING OG STANSING 

1. Spesifikke prosesser forbundet med minste oppstartsbelastning for stabil produksjon 

1.1  For kjeler som fyres med fast brensel: fullstendig overgang fra å bruke støttebrennere eller supplerende brennere 

til bare å bruke normalt brensel. 

1.2  For kjeler som fyres med flytende brensel: oppstart av hovedbrenselpumpe og stabilisering av oljetrykk i 

brenneren, når brenselstrømmen kan brukes som indikator. 

1.3  For gassturbiner: punktet når forbrenningstypen skifter til stabil forbrenning med fullstendig forhåndsblanding, 

eller «tomgang». 

2. Driftsparametrer 

2.1  Oksygeninnhold i røykgassene. 

2.2  Temperatur i røykgassene. 

2.3  Damptrykk. 

2.4  For varmeproduserende anlegg: entalpi og hastighet på varmeoverførende væske. 

2.5  For anlegg som fyres med flytende brensel og gass: brenselstrømmen, i prosent av nominell kapasitet for 

brenselstrømmen. 

2.6  For dampkjelanlegg: dampens temperatur når den forlater kjelen. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 12. desember 2012 

om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i 

forbindelse med rapportering om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om 

industriutslipp 

[meddelt under nummer K(2012) 9181] 

(2012/795/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/ 

75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig 

artikkel 72 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har utarbeidet spørreskjemaer for å angi 

nærmere hvilke opplysninger medlemsstatene skal gjøre 

tilgjengelige i forbindelse med rapportering om gjennom-

føringen av direktiv 2010/75/EU i perioden 2013–2016. 

2) Medlemsstatene bør være pålagt å svare på et spørre-

skjema som omfatter bare året 2013 for å rapportere om 

de tiltak de hadde truffet for å gjennomføre de krav i 

direktiv 2010/75/EU som ennå ikke hadde fått 

anvendelse i samsvar med rådsdirektiv 78/176/EØF av  

20. februar 1978 om avfall fra titandioksidindustrien(2), 

rådsdirektiv 82/883/EØF av 3. desember 1982 om 

nærmere regler for overvåkning og kontroll av miljøer 

som berøres av utslipp fra titandioksidindustrien(3), 

rådsdirektiv 92/112/EØF av 15. desember 1992 om 

nærmere regler for harmonisering av programmene for 

reduksjon med sikte på opphør av forurensning 

forårsaket av avfall fra titandioksidindustrien(4), 

rådsdirektiv 1999/13/EF av 11. mars 1999 om begrens-

ning av utslippene av flyktige organiske forbindelser 

som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virk-

somheter og anlegg(5), europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2000/76/EF av 4. desember 2000 om forbrenning av 

avfall(6), europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/80/EF 

av 23. oktober 2001 om begrensning av utslipp av visse 

luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg(7) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 349 av 19.12.2012, s. 57, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) EFT L 54 av 25.2.1978, s. 19. 

(3) EFT L 378 av 31.12.1982, s. 1. 

(4) EFT L 409 av 31.12.1992, s. 11. 

(5) EFT L 85 av 29.3.1999, s. 1. 

(6) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91. 

(7) EFT L 309 av 27.11.2001, s. 1. 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF av 

15. januar 2008 om integrert forebygging og begrens-

ning av forurensning(8) før de ble opphevet ved direktiv 

2010/75/EU. 

3) Medlemsstatene bør likeledes pålegges å svare på et 

spørreskjema for perioden 2013–2016 for å inn-

rapportere representative opplysninger om utslipp og 

andre former for forurensning, om utslipps-

grenseverdier, om anvendelsen av artikkel 14 og 15 i 

direktiv 2010/75/EU og om framskritt med hensyn til 

utvikling og anvendelse av nye teknikker i samsvar med 

artikkel 27, slik at Kommisjonen kan samle inn 

opplysninger om generelle gjennomføringstiltak  

(modul 1), opprette en informasjonskilde for de enkelte 

anlegg i henhold til det europeiske registeret over 

utslipp og overføring av forurensende stoffer (modul 2), 

bekrefte at de beste tilgjengelige teknikker er riktig 

anvendt i tillatelsene (modul 3) og kontrollere anven-

delsen av sektorvise minstekrav (modul 4). 

4) I henhold til artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

medlemsstatene gjøre opplysningene tilgjengelige i 

elektronisk format. 

5) For å sikre konsekvens og sammenheng i opplysningene 

fra medlemsstatene bør Kommisjonen, med bistand fra 

Det europeiske miljøvernbyrå, utvikle et særlig 

elektronisk rapporteringsformat. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

direktiv 2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Medlemsstatenes rapportering 

Medlemsstatene skal gjøre opplysninger om gjennomføringen 

av direktiv 2010/75/EU tilgjengelige for Kommisjonen ved å 

svare på spørreskjemaene i vedlegg I og II ved bruk av det 

særlige elektroniske formatet som er utviklet for dette formål. 

Svaret på spørreskjemaet i vedlegg I skal sendes inn senest 

30. september 2014. 

Svaret på spørreskjemaet i vedlegg II skal sendes inn senest 

30. september 2017. 

  

(8) EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8. 

2020/EØS/57/59 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 12. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG I 

Spørreskjema om gjennomføringen av direktiv 2010/75/EU som omhandlet i artikkel 1 annet ledd 

Generelle merknader: 

a)  Svarene på dette spørreskjemaet skal omfatte perioden fra 7. januar 2013 til 31. desember 2013. 

b)  Når det i et spørsmål anmodes om opplysninger om parametrer som varierer over tid, bør svaret gjelde 

situasjonen 31. desember 2013. 

c)  I svarene på spørsmålene nedenfor skal det gis opplysninger bare om de endringer medlemsstatene har innført 

for å gjennomføre bestemmelsene omhandlet i artikkel 80 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU. 

d)  I dette spørreskjemaet menes med «medlemsstatens politikk eller retningslinjer» alle eksisterende 

gjennomføringstiltak som er utarbeidet eller anvendt på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan. Dersom en 

medlemsstat ønsker å inkludere opplysninger om bestemmelser som gjennomfører direktiv 2010/75/EU i 

nasjonal lovgivning, må den likevel oppfylle kravene i artikkel 80 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU. 

1. Manglende oppfyllelse (artikkel 8) 

Hvilke kriterier skal legges til grunn for å avgjøre om manglende oppfyllelse av vilkårene for tillatelse «utgjør en 

umiddelbar fare for menneskers helse eller truer med å forårsake en umiddelbar vesentlig negativ virkning på 

miljøet»? 

2. Vilkår for tillatelse (artikkel 14) 

Gi en kort beskrivelse av medlemsstatens eventuelle politikk eller retningslinjer i følgende spørsmål og, dersom 

tekster er tilgjengelige på Internett, en lenke til dem: 

2.1  Hvordan sikres det at BAT-konklusjoner ligger til grunn når vilkårene for tillatelsen fastsettes (artikkel 14 nr. 3)? 

2.2  Hvordan kan vedkommende myndigheter fastsette strengere vilkår for tillatelse enn dem som kan oppnås ved 

bruk av de beste tilgjengelige teknikker (BAT) som beskrevet i BAT-konklusjonene (artikkel 14 nr. 4)? 

3. Utslippsgrenseverdier, tilsvarende parametrer og tekniske tiltak (artikkel 15) 

Gi en kort beskrivelse av medlemsstatens eventuelle politikk eller retningslinjer i følgende spørsmål og, dersom 

tekster er tilgjengelige på Internett, en lenke til dem: 

3.1  Hvordan fastsettes utslippsgrenseverdier i forhold til «utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikker», fastsatt i BAT-konklusjonene (artikkel 15 nr. 3)? 

3.2  Hvordan gis det unntak fra artikkel 15 nr. 3 (artikkel 15 nr. 4)? 

3.3  Hvordan foretas nytte- og kostnadsanalysen som ligger til grunn for slike unntak, og hva anses som 

«uforholdsmessig høyere kostnader sammenlignet med miljøfordelene» (artikkel 15 nr. 4)? 

3.4  Er det noen begrensninger på unntakenes omfang eller varighet (artikkel 15 nr. 4)? 

3.5  Hvordan gis det midlertidige unntak fra kravene i artikkel 11 bokstav a) og b) og fra artikkel 15 nr. 2 og 3 med 

hensyn til prøving og anvendelse av ny teknikk (artikkel 15 nr. 5)? 

4. Overvåkingskrav (artikkel 16) 

Gi en kort beskrivelse av medlemsstatens eventuelle politikk eller retningslinjer i følgende spørsmål og, dersom 

tekster er tilgjengelige på Internett, en lenke til dem: 

4.1  Hvordan sikres det at BAT-konklusjonene legges til grunn ved fastsettelse av overvåkingskrav i tillatelser 

(artikkel 16 nr. 1)? 

4.2  Hvordan fastsettes hyppigheten av den regelmessige overvåkingen av jord og grunnvann (artikkel 16 nr. 2)?  
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4.3  Hvordan brukes en «systematisk vurdering av risikoen for forurensning» til å berettige at overvåking av jord og 

grunnvann skjer mindre hyppig enn fastsatt (artikkel 16 nr. 2)? 

5. Generelle bindende bestemmelser (artikkel 17) 

Når det anvendes generelle bindende bestemmelser for å gjennomføre direktiv 2010/75/EU: 

5.1  Hvilke krav, virksomhetsformer (som oppført i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU) og forurensende stoffer 

omfattes av de generelle bindende bestemmelsene? 

5.2  Hvordan sikrer generelle bindende bestemmelser «en integrert tilnærming og et høyt nivå for miljøvern som 

tilsvarer nivået som kan oppnås med vilkårene for individuell tillatelse» (artikkel 17 nr. 1)? 

5.3  Hvordan sikres det at generelle bindende bestemmelser «bygger på de beste tilgjengelige teknikker» (artikkel 17 

nr. 2)? 

5.4  Hvordan blir generelle bindende bestemmelser «ajourført for å ta hensyn til utviklingen innen de beste 

tilgjengelige teknikker» (artikkel 17 nr. 3)? 

5.5  Hvilke henvisninger gjøres til direktiv 2010/75/EU når generelle bindende bestemmelser «kunngjøres» 

(artikkel 17 nr. 4)? 

5.6  Hvis de generelle bindende bestemmelsene er tilgjengelige på Internett, oppgi en lenke til dem. 

6. Utviklingen innen BAT (artikkel 19) 

6.1  Hvordan følger eller blir vedkommende myndigheter underrettet om offentliggjøring av eventuelle nye eller 

ajourførte BAT-konklusjoner? 

6.2  Hvordan gjør vedkommende myndigheter opplysningene tilgjengelige for den berørte offentlighet? 

7. Revurdering og ajourføring av tillatelser (artikkel 21) 

Gi en kort beskrivelse av medlemsstatens eventuelle politikk eller retningslinjer i forbindelse med følgende 

aspekter ved prosessen for revurdering og ajourføring av vilkårene for tillatelse og, dersom tekster er 

tilgjengelige på Internett, en lenke til dem: 

7.1  Hvilke opplysninger blir driftsansvarlige vanligvis anmodet om i forbindelse med revurdering/ajourføring 

(artikkel 21 nr. 2)? 

7.2  Hvordan blir et anleggs «hovedvirksomhet» definert og/eller fastsatt (artikkel 21 nr. 3)? 

7.3  Hvordan iverksettes revurderingen/ajourføringen i tilfeller av omfattende forurensning, driftssikkerhet eller en 

ny/revidert miljøkvalitetsstandard (artikkel 21 nr. 5)? 

8. Nedlegging av anlegg (artikkel 22) 

8.1  Hvordan avgjøres det hvilke virksomhetsformer som krever at det utarbeides en tilstandsrapport, særlig: 

a)  Hvilke virksomhetsformer oppført i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU anses vanligvis for å omfatte «bruk, 

produksjon eller utslipp av relevante farlige stoffer» (artikkel 22 nr. 2)? 

b)  Hvordan tas det hensyn til «muligheten for forurensning av jord og grunnvann på anleggsstedet» 

(artikkel 22 nr. 2)? 

c)  Hvilke opplysninger må driftsansvarlige innlemme i tilstandsrapporter (artikkel 22 nr. 2)? 

d)  Hvordan er Kommisjonens retningslinjer for «innholdet i tilstandsrapporten» blitt brukt i den forbindelse 

(artikkel 22 nr. 2)? 

8.2  Ved endelig opphør av virksomhet: 

a)  Hvordan vurderer driftsansvarlige «jordens og grunnvannets tilstand med hensyn til forurensning» 

(artikkel 22 nr. 3)? 

b)  Hvordan avgjøres det om et anlegg har forårsaket «betydelig forurensning av jord eller grunnvann» 

(artikkel 22 nr. 3)? 
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c)  Hvordan avgjøres det om forurensning av jord eller grunnvann «utgjør en betydelig risiko for menneskers 

helse eller miljøet» (artikkel 22 nr. 3)? 

d)  Hvordan avgjøres det hvilke nødvendige «tiltak» driftsansvarlige må treffe (artikkel 22 nr. 3 og 4)? 

9. Miljøinspeksjoner (artikkel 23) 

9.1  Hvilke «miljøinspeksjonsplaner» er utarbeidet? Hva inneholder de? Hvor er de offentlig tilgjengelige? Hvis de er 

tilgjengelige på Internett, oppgi en lenke (artikkel 23 nr. 2). 

9.2  Hvilke «programmer for rutinemessige miljøinspeksjoner» er utarbeidet? Hva inneholder de? Hvor er de 

offentlig tilgjengelige? Hvis de er tilgjengelige på Internett, oppgi en lenke (artikkel 23 nr. 4). 

9.3  Hvordan foretas en «systematisk vurdering» av miljørisikoene ved berørte anlegg når det skal avgjøres hvor 

hyppig anlegget skal inspiseres? Gi en kort beskrivelse og vis til relevante retningslinjer (artikkel 23 nr. 4). 

9.4  I hvilke tilfeller blir det foretatt «ikke-rutinemessige miljøinspeksjoner» (artikkel 23 nr. 5)? 

9.5  Hvilke opplysninger pleier inspeksjonsrapportene å inneholde? Hvordan underrettes den driftsansvarlige om 

disse rapportene? Hvordan blir de gjort offentlig tilgjengelige? Er det noen tilfeller hvor disse rapportene ikke er 

blitt gjort offentlig tilgjengelige, tatt i betraktning bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF 

av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 90/313/EØF(1) 

(artikkel 23 nr. 6)? 

9.6  Hvilke ordninger finnes for å sikre at driftsansvarlige treffer alle «nødvendige tiltak» som er påvist i rapporten 

etter besøket på stedet (artikkel 23 nr. 6)? 

10. Adgang til opplysninger og offentlighetens innsyn (artikkel 24) 

10.1  Hvordan får offentligheten «mulighet til tidlig og effektiv deltaking» i beslutningsprosesser som gjelder 

utstedelse/ajourføring av vilkår for tillatelse, særlig når det foreslås unntak i henhold til artikkel 15 nr. 4 

(artikkel 24 nr. 1)? 

10.2  Hvordan blir opplysninger gjort tilgjengelige for offentligheten (artikkel 24 nr. 2 og 3)? 

10.3  Blir alle relevante opplysninger gjort tilgjengelige på Internett (artikkel 24 nr. 2 bokstav a), b) og f) og 

artikkel 24 nr. 3 bokstav a))? 

11. Nye teknikker (artikkel 27) 

Hvordan oppmuntrer medlemsstatene til utvikling og anvendelse av nye teknikker, særlig nye teknikker som er 

angitt i BAT-referansedokumenter (artikkel 27 nr. 1)? 

 ______  

  

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 
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VEDLEGG II 

Spørreskjema om gjennomføringen av direktiv 2010/75/EU som omhandlet i artikkel 1 tredje ledd 

Generelle merknader: 

a)  Dette spørreskjemaet omfatter perioden fra 7. januar 2013 til 31. desember 2016. 

b)  Når det i et spørsmål anmodes om opplysninger om parametrer som varierer over tid, bør svaret gjelde situasjonen 

31. desember 2016. 

MODUL 1 — AJOUFØRING AV GJENNOMFØRING 

Merknad til modul 1: 

Disse spørsmålene gjelder anlegg som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU. 

1. Gjennomføring – endringer 

Er det gjort større endringer i gjennomføringen av direktiv 2010/75/EU siden forrige rapporteringsperiode, 

sammenlignet med opplysningene som ble gitt i svarene på spørreskjemaet i forbindelse med den første 

rapporteringen i henhold til direktivet om industriutslipp? Ajourfør i så fall opplysningene ved å beskrive disse 

endringene og årsakene til dem, og angi henvisninger der det er relevant. 

2. Gjennomføring – vanskeligheter 

Har det oppstått vanskeligheter i forbindelse med anvendelsen av de lover og forskrifter som ble vedtatt i 

samsvar med artikkel 80 nr. 1? Beskriv i så fall disse vanskelighetene og årsakene til dem. 

MODUL 2 – OPPLYSNINGER OM DE ENKELTE ANLEGG 

Merknad til modul 2: 

Henvisninger til annet EU-regelverk gis bare for å angi at det finnes et innbyrdes forhold. Hensikten er ikke å kartlegge 

den nøyaktige forbindelsen mellom anlegg som omfattes av de ulike ordningene. 

3. Gi følgende opplysninger for alle anlegg som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU: 

3.1  Generelle opplysninger: 

 Felt Beskrivelse 

3.1.1 Anleggets referansenummer Entydig identifikator for anlegget i henhold til direktiv 

2010/75/EU. 

3.1.2 Referansenummer for virksomhet som omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 166/2006 av 18. januar 2006 om opprettelse av et 

europeisk register over utslipp og transport av 

forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 

91/689/EØF og 96/61/EF(1) (valgfritt) 

Dersom anlegget helt eller delvis omfattes av 

forordning (EF) nr. 166/2006, angis identifikasjons-

nummeret som brukes til rapportering om 

virksomheten i henhold til den forordningen. 

3.1.3 Referansenummer for virksomhet som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU av 

4. juli 2012 om kontroll med farene for større ulykker 

med farlige stoffer, og om endring og senere 

oppheving av rådsdirektiv 96/82/EF(2) (valgfritt) 

Dersom anlegget helt eller delvis omfattes av direktiv 

2012/18/EU, angis den entydige identifikatoren som 

brukes i SPIRS-systemet (Seveso Plant Information 

Retrieval System). 

3.1.4 Referansenummer for anlegg som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 

13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for 

handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 

96/61/EF(3) (valgfritt) 

Dersom anlegget helt eller delvis omfattes av direktiv 

2003/87/EF, angis den entydige registeridentifikatoren 

fra EUs transaksjonslogg. 

3.1.5 Anleggets navn I et format som samsvarer med feltet «Virksomhetens 

navn», som brukes ved rapportering i henhold til 

forordning (EF) nr. 166/2006, dersom det er mulig. 
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 Felt Beskrivelse 

3.1.6 Virksomhetsformer som omfattes av direktiv 

2010/75/EU 

Alle former for virksomhet som er oppført i vedlegg I 

til direktiv 2010/75/EU, og som utføres på anlegget. 

3.1.7 Andre relevante kapitler i direktiv 2010/75/EU Angi hvilke av kapitlene III, IV, V og VI i direktiv 

2010/75/EU som også får anvendelse på anlegget 

(eller deler av det). 

3.2  Kontaktopplysninger: 

 Felt Beskrivelse 

3.2.1 Driftsansvarliges navn I et format som samsvarer med feltet «Morselskapets 

navn», som brukes ved rapportering i henhold til 

forordning (EF) nr. 166/2006, dersom det er mulig. 

3.2.2 Anleggets adresse – gate/vei, postnummer, sted og 

stat 

I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en 

infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE)(4), og i et format 

som samsvarer med feltene «Gateadresse», «Sted», 

«Postnummer» og «Stat», som brukes ved 

rapportering i henhold til forordning (EF) 

nr. 166/2006, dersom det er mulig. 

3.3.2 Anleggets breddegrad og lengdegrad I samsvar med direktiv 2007/2/EF og i et format som 

samsvarer med feltet «Nærmere angivelse av 

beliggenhet», som brukes ved rapportering i henhold 

til forordning (EF) nr. 166/2006, dersom det er mulig. 

3.3  Vedkommende myndigheter: 

 Felt Beskrivelse 

3.3.1 Vedkommende myndighet for utstedelse av tillatelser Navn på og e-postadresse(r) til vedkommende 

myndighet(er). 

3.3.2 Vedkommende myndighet for inspeksjoner og 

håndheving 

Navn på og e-postadresse(r) til vedkommende 

myndighet(er). 

3.3.3 Samlet antall besøk på stedet foretatt av ved-

kommende myndigheter (artikkel 23 nr. 4) 

Samlet antall per år for hvert av årene 2013, 2014, 

2015 og 2016. 

3.4  Opplysninger om tillatelse: 

 Felt Beskrivelse 

3.4.1 En nettlenke til aktive tillatelser I henhold til artikkel 24 nr. 2. 

3.4.2 Omfattes anlegget av et unntak i henhold til 

artikkel 15 nr. 4? 

Ja/nei 

3.4.3 Er det utarbeidet en tilstandsrapport i henhold til 

artikkel 22? 

Ja/nei 

(1)  EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1. 

(2)  EUT L 197 av 24.7.2012, s. 1. 

(3)  EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(4)  EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1. 
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MODUL 3 – OPPLYSNINGER SOM SÆRLIG GJELDER VISSE SEKTORER 

Merknader til modul 3: 

Denne modulen gjelder anlegg hvor offentliggjorte beslutninger om BAT-konklusjoner har ført til en 

revurdering/ajourføring av tillatelsen i rapporteringsperioden, dvs. anlegg hvor hovedvirksomheten omfattes av 

— Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/134/EU av 28. februar 2012 om fastsettelse av BAT-konklusjoner 

for glassproduksjon i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp(1), eller 

— Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/135/EU av 28. februar 2012 om fastsettelse av BAT-konklusjoner 

for jern- og stålproduksjon i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp(2). 

4. Vilkår for tillatelse (artikkel 14) 

Er andre informasjonskilder enn BAT-konklusjoner blitt lagt til grunn når vilkårene for tillatelse fastsettes 

(artikkel 14 nr. 3)? 

5. Strengere vilkår for tillatelse (artikkel 14 nr. 4 og artikkel 18) 

5.1  Hvilke miljøkvalitetsstandarder har gjort det nødvendig med strengere vilkår enn dem som kan oppnås ved bruk 

av BAT, og hvilke utfyllende tiltak er blitt fastsatt i tillatelsen (artikkel 18)? 

5.2  Gi eksempler på andre situasjoner hvor vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 14 nr. 4 har fastsatt 

strengere vilkår for tillatelse enn dem som kan oppnås ved bruk av BAT. 

6. Fastsettelse av vilkår for tillatelse når det ikke finnes relevante BAT-konklusjoner (artikkel 14 nr. 5 og 6) 

6.1 Beskriv framgangsmåten for og eksempler på fastsettelse av vilkår for tillatelse: 

a)  på grunnlag av en beste tilgjengelige teknikk som ikke er beskrevet i noen av de relevante BAT-

konklusjonene (artikkel 14 nr. 5), 

b)  på grunnlag av en beste tilgjengelige teknikk som er fastsatt etter samråd med den driftsansvarlige fordi 

BAT-konklusjonene ikke omfatter «en virksomhet eller en type produksjonsprosess som finner sted i et 

anlegg» eller «ikke behandler alle potensielle miljøvirkninger av virksomheten eller prosessen» (artikkel 14 

nr. 6). 

6.2  For ovennevnte eksempler angis 

a)  hvorfor opplysningene i BAT-konklusjonene ikke kom til anvendelse, 

b)  hvilke ytterligere informasjonskilder som ble brukt til å fastsette beste tilgjengelige teknikk, 

c)  hvordan det ble tatt særlig hensyn til kriteriene oppført i vedlegg III til direktiv 2010/75/EU. 

7. Utslippsgrenseverdier, tilsvarende parametrer og tekniske tiltak (artikkel 15) 

7.1  For tillatelser hvor en eller flere utslippsgrenseverdier skiller seg fra de utslippsnivåer som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker når det gjelder verdier, tidsrom eller referansevilkår (artikkel 15 nr. 3 bokstav b): 

a)  beskriv arten av de andre utslippsgrenseverdiene og gi eksempler på dem, 

b)  ved hjelp av sammendraget av resultater nevnt i artikkel 14 nr. 1 bokstav d) i), gi eksempler som viser 

hvordan utslippsovervåking er anvendt «for å sikre at utslipp under normale driftsforhold ikke overstiger 

utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker» (artikkel 15 nr. 3 annet ledd). 

7.2  Angi følgende for alle anlegg som har fått innvilget et unntak i henhold til artikkel 15 nr. 4: 

a)  utslippskilder som omfattes av et unntak, 

b)  utslippsnivåer som er forbundet med BAT og som omfattes av et unntak, 

c)  faktiske utslippsgrenseverdier, 

d)  overgangsperiode(r) som eventuelt er innvilget for å oppfylle artikkel 15 nr. 3, 

e)  nettsted(er) med opplysninger om anvendelsen av unntak fra artikkel 15 nr. 4 (artikkel 24 nr. 2 bokstav f). 

7.3  Er det gitt midlertidige unntak for prøving og anvendelse av ny teknikk (artikkel 15 nr. 5)? 

  

(1) EUT L 70 av 8.3.2012, s. 1. 

(2) EUT L 70 av 8.3.2012, s. 63. 
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8. Overvåking (artikkel 16) 

8.1  Generelt sett, hvilke overvåkingshyppigheter er fastsatt i tillatelser med hensyn til utslipp til luft, vann, 

jord/grunnvann og andre relevante prosessparametrer? 

8.2  Hvordan er BAT-konklusjoner blitt anvendt til å fastsette disse hyppighetene? 

9. Revurdering og ajourføring av vilkårene for tillatelse (artikkel 21) 

For alle revurderinger av tillatelser som ikke er avsluttet innen 8. mars 2016 skal følgende angis: 

a)  anleggenes navn og tillatelsens referansenummer, 

b) årsakene til at revurderingen ikke er avsluttet, 

c)  datoen når revurderingen vil bli avsluttet. 

10. Annet 

Har du tilbakemeldinger om praktiske problemer i forbindelse med anvendelsen av BAT-konklusjonene for de to 

sektorene som omfattes av modul 3? 

MODUL 4 – MINSTEKRAV 

11. Avfallsforbrenning og samforbrenning 

For anlegg som omfattes av kapittel IV i direktiv 2010/75/EU: 

11.1  Angi de anlegg som vedkommende myndigheter har godkjent vilkår for i henhold til artikkel 51 nr. 1, 2 eller 3, 

samt de faktiske vilkår som er godkjent og resultatene av de kontroller som foretas i den forbindelse (artikkel 51 

nr. 4). 

11.2  For hvert forbrennings- og samforbrenningsanlegg for avfall med en kapasitet på 2 tonn eller mer per time skal 

følgende angis: 

a)  opplysninger om hvordan anlegget fungerer og overvåkes, 

b)  en redegjørelse for hvordan forbrennings- eller samforbrenningsprosessen forløper (angi driftstimer og, 

eventuelt, antall tilfeller og sammenlagt varighet av havari), 

c)  utslippsnivåene til luft og vann sammenlignet med utslippsgrenseverdiene, 

d)  en beskrivelse av hvordan disse opplysninger er gjort tilgjengelige for offentligheten, herunder en lenke til 

eventuelle relevante nettsteder opprettet for dette formål (artikkel 55 nr. 2). 

12. Utslipp av løsemidler 

For anlegg som omfattes av kapittel V i direktiv 2010/75/EU: 

12.1  Dersom medlemsstatene har valgt å anvende en reduksjonsplan (som beskrevet i del 5 i vedlegg VII) i stedet for 

utslippsgrenseverdier, hvilke framskritt er gjort med å oppnå en tilsvarende utslippsreduksjon (artikkel 59 nr. 1 

bokstav b)? 

12.2  Angi hvilke anlegg som omfattes av unntak som er gitt i samsvar med artikkel 59 nr. 2 eller artikkel 59 nr. 3, 

samt årsakene til at unntakene er gitt. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 11. februar 2013 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for garving av huder og 

skinn, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

(meddelt under dokument K(2013) 618) 

(2013/84/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR— 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig 

artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

Kommisjonen organisere en utveksling av opplysninger 

om industriutslipp, mellom medlemsstatene, berørte 

industrier, ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, og Kommisjonen, for å legge til rette for 

utarbeidingen av referansedokumenter for beste 

tilgjengelige teknikker (BAT) som definert i artikkel 3 

nr. 11 i nevnte direktiv. 

2)  I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU 

skal utvekslingen av opplysninger omfatte anleggs og 

teknikkers ytelse med hensyn til utslipp, uttrykt som 

kort- og langsiktige gjennomsnitt, der dette er 

hensiktsmessig, og de tilknyttede referansevilkårene, 

forbruket og arten av råstoffer, vannforbruk, energibruk 

og avfallsproduksjon, anvendte teknikker, tilknyttet 

overvåking, virkninger på tvers av mediene, økonomisk 

og teknisk levedyktighet og utviklingen av denne, beste 

tilgjengelige teknikker og nye teknikker som er 

identifisert etter vurdering av aspektene nevnt i 

artikkel 13 nr. 2 bokstav a) og b) i nevnte direktiv. 

3) I artikkel 3 nr. 12 i direktiv 2010/75/EU defineres 

«BAT-konklusjoner» som et dokument som inneholder 

de delene av et BAT-referansedokument som fastsetter 

konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker, en 

beskrivelse av disse, opplysninger for å vurdere anven-

delsesområde, utslippsnivåer som er forbundet med de 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 45 av 16.2.2013, s. 13, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

beste tilgjengelige teknikker, tilknyttet overvåking, 

tilknyttede forbruksnivåer og ved behov relevante tiltak 

for å begrense forurensning på stedet. 

4)  I samsvar med artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal BAT-konklusjonene ligge til grunn når vilkårene 

for tillatelse fastsettes for anlegg omfattet av kapittel II i 

nevnte direktiv. 

5)  I henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal 

vedkommende myndighet fastsette utslipps-

grenseverdier som sikrer at utslipp under normale 

driftsforhold ikke overstiger utslippsnivåene som er 

forbundet med de beste tilgjengelige teknikker, som 

fastsatt i beslutningene om BAT-konklusjoner nevnt i 

artikkel 13 nr. 5 i direktiv 2010/75/EU. 

6)  I artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU gis det 

mulighet for unntak fra kravet i artikkel 15 nr. 3 bare i 

tilfeller der kostnadene for å oppnå de utslippsnivåene 

som er forbundet med beste tilgjengelige teknikk, er 

uforholdsmessig store sammenlignet med miljø-

fordelene som følge av anleggets geografiske plassering, 

lokale miljøforhold eller anleggets tekniske egenskaper. 

7)  I henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

de overvåkingskrav i tillatelsen som er nevnt i 

direktivets artikkel 14 nr. 1 bokstav c), bygge på 

konklusjonene om overvåking som beskrevet i BAT-

konklusjonene. 

8)  I samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal vedkommende myndighet innen fire år etter at 

beslutningene om BAT-konklusjoner er offentliggjort, 

revurdere og ved behov ajourføre alle vilkårene for 

tillatelsen og sikre at anlegget oppfyller disse vilkårene 

for tillatelse.  

2020/EØS/57/60 
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9)  Ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(1) om 

opprettelse av et forum for å utveksle opplysninger i 

henhold til artikkel 13 i direktiv 2010/75/EU om 

industriutslipp, ble det opprettet et forum bestående av 

representanter fra medlemsstatene, berørte industrier og 

ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern. 

10)  I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU 

innhentet Kommisjonen 13. september 2012 forumets 

uttalelse om det foreslåtte innholdet i BAT-

referansedokumentet om garving av huder og skinn, og 

offentliggjorde uttalelsen(2). 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

direktiv 2010/75/EU — 

  

(1) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

(2) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ 

ied_art_13_forum/opinions_article 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

BAT-konklusjonene for garving av huder og skinn angis i 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 11. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 
 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 45 av 16.2.2013, s. 15-29.] 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 26. mars 2013 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av sement, kalk og 

magnesiumoksid i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

(meddelt under dokument K(2013) 1728) 

(2013/163/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning(1), særlig 

artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

Kommisjonen organisere en utveksling av opplysninger 

om industriutslipp, mellom medlemsstatene, berørte 

industrier, ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, og Kommisjonen, for å legge til rette for 

utarbeidingen av referansedokumenter for beste 

tilgjengelige teknikker (BAT) som definert i artikkel 3 

nr. 11 i nevnte direktiv. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU 

skal utvekslingen av opplysninger omfatte anleggs og 

teknikkers ytelse med hensyn til utslipp, uttrykt som 

kort- og langsiktige gjennomsnitt, der dette er hensikts-

messig, og de tilknyttede referansevilkårene, forbruket 

og arten av råstoffer, vannforbruk, energibruk og avfalls-

produksjon, anvendte teknikker, tilknyttet overvåking, 

virkninger på tvers av mediene, økonomisk og teknisk 

levedyktighet og utviklingen av denne, beste tilgjen-

gelige teknikker og nye teknikker som er identifisert 

etter vurdering av aspektene nevnt i artikkel 13 nr. 2 

bokstav a) og b) i nevnte direktiv. 

3) I artikkel 3 nr. 12 i direktiv 2010/75/EU defineres 

«BAT-konklusjoner» som et dokument som inneholder 

de delene av et BAT-referansedokument som fastsetter 

konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker, en 

beskrivelse av disse, opplysninger for å vurdere anven-

delsesområde, utslippsnivåer som er forbundet med de 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 100 av 9.4.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

beste tilgjengelige teknikker, tilknyttet overvåking, 

tilknyttede forbruksnivåer og ved behov relevante tiltak 

for å begrense forurensning på stedet. 

4) I samsvar med artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal BAT-konklusjonene ligge til grunn når vilkårene 

for tillatelse fastsettes for anlegg omfattet av kapittel II i 

nevnte direktiv. 

5) I henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal 

vedkommende myndighet fastsette utslippsgrenseverdi-

er som sikrer at utslipp under normale driftsforhold ikke 

overstiger utslippsnivåene som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker, som fastsatt i beslutnin-

gene om BAT-konklusjoner nevnt i artikkel 13 nr. 5 i 

direktiv 2010/75/EU. 

6) I artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU gis det 

mulighet for unntak fra kravet i artikkel 15 nr. 3 bare i 

tilfeller der kostnadene for å oppnå de utslippsnivåene 

som er forbundet med beste tilgjengelige teknikk, er 

uforholdsmessig store sammenlignet med miljø-

fordelene som følge av anleggets geografiske plassering, 

lokale miljøforhold eller tekniske egenskaper. 

7) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

de overvåkingskrav i tillatelsen som er nevnt i 

direktivets artikkel 14 nr. 1 bokstav c), bygge på kon-

klusjonene om overvåking som beskrevet i BAT-

konklusjonene. 

8) I samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal vedkommende myndighet innen fire år etter at 

beslutningene om BAT-konklusjoner er offentliggjort, 

revurdere og ved behov ajourføre alle vilkårene for 

tillatelsen og sikre at anlegget oppfyller disse vilkårene 

for tillatelse.  

2020/EØS/57/61 
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9) Ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 om 

opprettelse av et forum for å utveksle opplysninger i 

henhold til artikkel 13 i direktiv 2010/75/EU om 

industriutslipp(1) ble det opprettet et forum bestående av 

representanter fra medlemsstatene, berørte industrier og 

ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern. 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU 

innhentet Kommisjonen 13. september 2012 forumets 

uttalelse om det foreslåtte innholdet i BAT-referanse-

dokumentet om produksjon av sement, kalk og magne-

siumoksid(2). 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

direktiv 2010/75/EU — 

  

(1) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

(2) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ 

ied_art_13_forum/opinions_article 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

BAT-konklusjonene for produksjon av sement, kalk og magne-

siumoksid angis i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 26. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

  ____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 9. desember 2013 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for kloralkaliproduksjon, i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under nummer K(2013) 8589] 

(2013/732/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp(1), særlig 

artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

Kommisjonen organisere en utveksling av opplysninger 

om industriutslipp, mellom medlemsstatene, berørte 

industrier, ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, og Kommisjonen, for å legge til rette for 

utarbeidingen av referansedokumenter for beste 

tilgjengelige teknikker (BAT) som definert i artikkel 3 

nr. 11 i nevnte dokument. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU 

skal utvekslingen av opplysninger omfatte anleggs og 

teknikkers prestasjoner med hensyn til utslipp, uttrykt 

som kort- og langsiktige gjennomsnitt, der dette er 

hensiktsmessig, og de tilknyttede referansevilkårene, 

forbruket og arten av råstoffer, vannforbruk, energibruk 

og avfallsproduksjon, anvendte teknikker, tilknyttet 

overvåking, virkninger på tvers av mediene, økonomisk 

og teknisk levedyktighet og utviklingen av denne, beste 

tilgjengelige teknikker og nye teknikker som er 

identifisert etter vurdering av aspektene nevnt i 

artikkel 13 nr. 2 bokstav a) og b) i nevnte direktiv. 

3) I artikkel 3 nr. 12 i direktiv 2010/75/EU defineres 

«BAT-konklusjoner» som et dokument som inneholder 

de delene av et BAT-referansedokument som fastsetter 

konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker, en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 11.12.2013,  

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

beskrivelse av disse, opplysninger for å vurdere anven-

delsesområde, utslippsnivåer som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker, tilknyttet overvåking, 

tilknyttede forbruksnivåer og ved behov relevante tiltak 

for å begrense forurensning på anleggsområdet. 

4) I samsvar med artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal BAT-konklusjonene ligge til grunn når vilkårene 

for tillatelse fastsettes for anlegg omfattet av kapittel II i 

nevnte direktiv. 

5) I henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal 

vedkommende myndighet fastsette utslippsgrenseverdi-

er som sikrer at utslipp under normale driftsforhold ikke 

overstiger utslippsnivåene som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker, som fastsatt i beslutnin-

gene om BAT-konklusjoner nevnt i artikkel 13 nr. 5 i 

direktiv 2010/75/EU. 

6) I artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU gis det 

mulighet for unntak fra kravet i artikkel 15 nr. 3, men 

bare i tilfeller der kostnadene for å oppnå de utslipps-

nivåene som er forbundet med beste tilgjengelige 

teknikk, er uforholdsmessig store sammenlignet med 

miljøfordelene som følge av anleggets geografiske 

plassering, lokale miljøforhold eller tekniske 

egenskaper. 

7) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

de overvåkingskravene i tillatelsen som er nevnt i 

direktivets artikkel 14 nr. 1 bokstav c), bygge på 

konklusjonene om overvåking som beskrevet i BAT-

konklusjonene. 

8) I samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal vedkommende myndighet innen fire år etter at 

beslutningene om BAT-konklusjoner er offentliggjort, 

revurdere og ved behov ajourføre alle vilkårene for 

tillatelsen og sikre at anlegget oppfyller disse vilkårene 

for tillatelse.  

2020/EØS/57/62 
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9) Ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 opprettes et 

forum(1) for å utveksle opplysninger i henhold til 

artikkel 13 i direktiv 2010/75/EU om industriutslipp, 

bestående av representanter fra medlemsstatene, berørte 

industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern. 

10) I henhold til artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU 

innhentet Kommisjonen 6. juni 2013 forumets uttalelse 

om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet 

om kloralkaliproduksjon og offentliggjorde uttalelsen(2). 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

direktiv 2010/75/EU. 

  

(1) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

(2) https://circabc.europa.eu/w/browse/d4fbf23d-0da7-47fd-a954-

0ada9ca91560 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

BAT-konklusjonene for kloralkaliproduksjon angis i vedlegget 

til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  



Nr. 57/1670 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDLEGG 

BAT-KONKLUSJONER FOR KLORALKALIPRODUKSJON 

VIRKEOMRÅDE  ...............................................................................................................................................  1671 

GENERELLE BETRAKTNINGER  ...................................................................................................................  1672 

DEFINISJONER  ................................................................................................................................................  1672 

BAT-KONKLUSJONER  ...................................................................................................................................  1673 

1.  Celleteknikk  ...........................................................................................................................................  1673 

2.  Avvikling eller omstilling av anlegg som benytter kvikksølvmetoden  ...................................................  1673 

3.  Produksjon av spillvann  .........................................................................................................................  1675 

4.  Energieffektivitet  ....................................................................................................................................  1676 

5.  Overvåking av utslipp  ............................................................................................................................  1677 

6.  Utslipp til luft  .........................................................................................................................................  1678 

7.  Utslipp til vann  .......................................................................................................................................  1679 

8.  Avfallsproduksjon ...................................................................................................................................  1681 

9.  Rehabilitering av anleggsområdet  ..........................................................................................................  1681 

ORDLISTE  .........................................................................................................................................................  1682  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1671 

 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene omfatter en viss industrivirksomhet som spesifiseres i avsnitt 4.2 a) og 4.2 c) i vedlegg I til 

direktiv 2010/75/EU, nemlig produksjon av kloralkalikjemikalier (klor, hydrogen, kaliumhydroksid og natrium-

hydroksid) ved elektrolyse av saltlake. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig følgende prosesser og virksomhet: 

– lagring av salt, 

– tillaging, rensing og metning av saltlake, 

– elektrolyse av saltlake, 

– konsentrering, rensing, lagring og håndtering av natrium-/kaliumhydroksid, 

– kjøling, tørking, rensing, komprimering, omdanning til væske, lagring og håndtering av klor, 

– kjøling, rensing, komprimering, lagring og håndtering av hydrogen, 

– omstilling av anlegg som benytter kvikksølvmetoden, til membrananlegg, 

– avvikling av anlegg som benytter kvikksølvmetoden, 

– rehabilitering av områder med kloralkaliproduksjon. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende virksomhet eller prosesser: 

– elektrolyse av saltsyre til produksjon av klor, 

– elektrolyse av saltlake til produksjon av natriumklorat; dette omfattes av BAT-referansedokumentet om uorganiske 

kjemikalier i storskalaproduksjon – faste stoffer og andre (LVIC-S), 

– elektrolyse av smeltet salt til produksjon av alkali- eller jordalkalimetaller og klor; dette omfattes av BAT-

referansedokumentet om industrien for ikke-jernholdig metall (NFM), 

– produksjon av spesialprodukter som alkoholater, ditionitt og alkalimetaller ved å bruke alkalimetallamalgam som er 

produsert med kvikksølvmetoden, 

– produksjon av klor, hydrogen eller natrium-/kaliumhydroksid ved hjelp av andre prosesser enn elektrolyse. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende sider ved kloralkaliproduksjon ettersom de omfattes av BAT-

referansedokumentet om felles systemer til rensing/håndtering av spillvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW): 

– rensing av spillvann i et nedstrøms renseanlegg, 

– miljøstyringsordninger, 

– støyutslipp. 

Andre referansedokumenter som er relevante for virksomhet som omfattes av disse BAT-konklusjonene, er følgende: 

Referansedokument Emne 

Felles systemer til rensing/håndtering av spillvann og 

avgasser i kjemisk sektor BREF (CWW) 

Felles systemer til rensing/håndtering av spillvann og 

avgasser 

Økonomi og virkninger på tvers av mediene Økonomi og virkninger på tvers av mediene 
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Referansedokument Emne 

Utslipp fra lager (EFS) Lagring og håndtering av materialer 

Energieffektivitet (ENE) Allmenne aspekter ved energieffektivitet 

Industrielle kjølesystemer (ICS) Indirekte kjøling med vann 

Store forbrenningsanlegg (LCP) Forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på 

minst 50 MW 

Alminnelige prinsipper for overvåking (MON) Alminnelige aspekter ved overvåking av utslipp og 

forbruk 

Avfallsforbrenning (WI) Avfallsforbrenning 

Avfallsbehandlingsindustrien (WT) Avfallsbehandling 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er ikke uttømmende, og det er heller ikke et 

krav å benytte dem. Det kan benyttes andre teknikker som minst sikrer et tilsvarende nivå av miljøvern. 

Med mindre noe annet angis, får BAT-konklusjonene generell anvendelse. 

De utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker for utslipp til luft, og som er angitt i disse 

BAT-konklusjonene, viser til: 

– konsentrasjonsnivåer uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per volum avgass ved standardforhold 

(273,15 K, 101,3 kPa), etter fradrag for vanninnholdet, men uten korreksjon for oksygeninnholdet, uttrykt i mg/m3. 

De utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker for utslipp til vann, og som angis i disse 

BAT-konklusjonene, viser til: 

– konsentrasjonsnivåer uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per volum spillvann, i mg/l. 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene menes med: 

Uttrykk Definisjon 

Nytt anlegg Et anlegg som først settes i drift etter at disse BAT-konklusjonene er 

offentliggjort, eller en fullstendig erstatning av et anlegg på dets 

eksisterende fundament etter at disse BAT-konklusjonene er 

offentliggjort 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg 

Ny enhet for omdanning av klor til væske En enhet for omdanning av klor til væske som først settes i drift på 

anlegget etter at disse BAT-konklusjonene er offentliggjort, eller en 

fullstendig erstatning av en enhet for omdanning av klor til væske etter at 

disse BAT-konklusjonene er offentliggjort 

Klor og klordioksid, uttrykt i Cl2 Summen av klor (Cl2) og klordioksid (ClO2), målt samlet og uttrykt som 

klor (Cl2) 

Fritt klor, uttrykt i Cl2 Summen av oppløst elementært klor, hypokloritt, hypoklorsyre, oppløst 

elementært brom, hypobromitt og hypobromsyre, målt samlet og uttrykt 

som Cl2 

Kvikksølv, uttrykt som Hg Summen av alle uorganiske og organiske former for kvikksølv, målt 

samlet og uttrykt som Hg 
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BAT-KONKLUSJONER 

1. Celleteknikk 

BAT 1: Beste tilgjengelige teknikk for kloralkaliproduksjon er å benytte én av teknikkene nedenfor eller en 

kombinasjon av disse. Kvikksølvmetoden kan under ingen omstendigheter anses å være beste tilgjengelige teknikk. 

Bruk av asbestdiafragma er ikke beste tilgjengelige teknikk. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Bipolar membran-

teknikk 

Membranceller består av en anode og en katode 

som er atskilt med et membran. I en bipolar 

konfigurasjon er de enkelte membrancellene 

elektrisk seriekoplet. 

Kan anvendes generelt. 

b Monopolar membran-

teknikk 

Membranceller består av en anode og en katode 

som er atskilt med et membran. I en monopolar 

konfigurasjon er de enkelte membrancellene 

elektrisk parallellkoplet. 

Kan ikke anvendes i nye 

anlegg med en klorkapasitet 

på > 20 kt/år. 

c Asbestfri diafragma-

teknikk 

Asbestfrie diafragmaceller består av en anode og 

en katode som er atskilt med et asbestfritt 

diafragma. De enkelte diafragmacellene er 

elektrisk seriekoplet (bipolar) eller parallellkoplet 

(monopolar). 

Kan anvendes generelt. 

2. Avvikling eller omstilling av anlegg som benytter kvikksølvmetoden 

BAT 2: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av kvikksølv og redusere produksjon av avfall som er 

forurenset med kvikksølv under avvikling eller omstilling av anlegg som benytter kvikksølvmetoden, er å utarbeide og 

gjennomføre en avviklingsplan som omfatter alle nedenstående punkter: 

i)  Noe av det personalet som har erfaring med driften av det tidligere anlegget, deltar på alle trinn i utarbeidingen 

og gjennomføringen. 

ii)  Beskrive framgangsmåter og instrukser for alle trinn i gjennomføringen. 

iii)  Utarbeide et detaljert opplærings- og tilsynsprogram for personale som ikke har erfaring med å håndtere 

kvikksølv. 

iv)  Bestemme mengden av metallisk kvikksølv som skal gjenvinnes, og vurdere den mengden avfall som skal 

disponeres, og kvikksølvforurensningen i avfallet. 

v)  Skaffe til veie arbeidsområder som er: 

a)  dekket med et tak, 

b)  utstyrt med et glatt, skrånende, ugjennomtrengelig gulv som leder kvikksølvutslippet til en opp-

samlingsbrønn, 

c)  godt belyst, 

d)  fritt for hindringer og materialer som kan absorbere kvikksølv, 

e)  utstyrt med vannforsyning til vasking, 

f)  tilknyttet et rensesystem for spillvann. 

vi)  Tømming av cellene og overføring av metallisk kvikksølv til beholdere ved: 

a)  om mulig å holde systemet lukket, 

b)  å vaske kvikksølvet, 

c)  om mulig å benytte overføring ved tyngdekraft, 
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d)  om nødvendig å fjerne faste urenheter fra kvikksølvet, 

e)  å fylle beholderne opp til ≤ 80 % av deres volumkapasitet, 

f)  å forsegle beholderne hermetisk etter påfylling, 

g)  å vaske de tomme cellene og deretter fylle dem med vann. 

vii)  Utføre alle demonterings- og rivingsoppgaver ved: 

a)  om mulig å skifte ut varmvalsing av utstyr med kaldvalsing, 

b)  å lagre forurenset utstyr i egnede områder, 

c)  å vaske gulvene i arbeidsområdet ofte, 

d)  å foreta en rask rengjøring etter kvikksølvutslipp ved å benytte sugeutstyr med aktivkarbonfiltre, 

e)  å redegjøre for avfallsstrømmer, 

f)  å skille avfall forurenset med kvikksølv fra ikke-forurenset avfall, 

g)  å dekontaminere avfall forurenset med kvikksølv ved hjelp av mekaniske og fysiske renseteknikker (f.eks. 

vasking, ultralydvibrasjon, støvsuger), kjemiske renseteknikker (f.eks. vasking med hypokloritt, klorert 

saltlake eller hydrogenperoksid) og/eller varmebehandlingsteknikker (f.eks. destillasjon/autoklavering), 

h)  om mulig å gjenbruke eller gjenvinne dekontaminert utstyr, 

i)  å dekontaminere den bygningen som inneholder cellelokalene, ved å rengjøre vegger og gulv, for så å 

påføre overflatebelegg eller maling for å gi dem en ugjennomtrengelig overflate, dersom bygningen skal 

brukes på nytt, 

j)  å dekontaminere eller fornye oppsamlingssystemene for spillvann i eller rundt anlegget, 

k)  å avgrense arbeidsområdet og rense ventilasjonsluften når det kan forventes høye kvikksølvkonsentra-

sjoner (f.eks. ved høyttrykksvask); teknikker for å rense ventilasjonsluft omfatter adsorpsjon på jod- eller 

svovelbehandlet aktivt karbon, vask med hypokloritt eller klorert saltlake eller tilsetting av klor for å danne 

fast dikvikksølvdiklorid, 

l)  å rense spillvannet som inneholder kvikksølv, herunder vaskevann fra rengjøring av verneutstyr, 

m)  å overvåke kvikksølvinnholdet i luft, vann og avfall, herunder i et passende tidsrom etter at avviklingen 

eller omstillingen er avsluttet. 

viii)  Ved behov, midlertidig lagring av metallisk kvikksølv på steder i lagringsanleggene som er: 

a)  godt belyst og værbestandige, 

b)  utstyrt med en egnet sekundær inneslutning som kan inneholde 110 % av væskevolumet i en hvilken som 

helst beholder, 

c)  fritt for hindringer og materialer som kan absorbere kvikksølv, 
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d)  utstyrt med sugeutstyr med aktivkarbonfiltre, 

e)  regelmessig kontrollert, både visuelt og med overvåkingsutstyr for kvikksølv. 

ix)  Ved behov, transport, eventuelt videre behandling og disponering av avfall. 

BAT 3: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av kvikksølv til vann i forbindelse med avviklingen eller 

omstillingen av et anlegg som benytter kvikksølvmetoden, er å benytte én av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon 

av disse. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Oksidasjon og ionebytting Oksidasjonsmidler som hypokloritt, klor eller hydrogenperoksid brukes til å 

omdanne alt kvikksølv til dets oksiderte form, som deretter fjernes ved hjelp av 

ionebytterharpiks. 

b Oksidasjon og utfelling Oksidasjonsmidler som hypokloritt, klor eller hydrogenperoksid brukes til å 

omdanne alt kvikksølv til dets oksiderte form, som deretter fjernes ved 

utfelling som kvikksølvsulfid, fulgt av filtrering. 

c Reduksjon og adsorpsjon 

på aktivt karbon 

Reduksjonsmidler som hydoksylamin benyttes til å omdanne alt kvikksølv til 

dets grunnstofform, som deretter fjernes ved sammenflyting og gjenvinning av 

metallisk kvikksølv, fulgt av adsorpsjon på aktivt karbon. 

Det BAT-relaterte nivået for miljøprestasjon(1) for kvikksølvutslipp til vann, uttrykt som Hg, ved utløpet av 

kvikksølvbehandlingsenheten i forbindelse med avvikling eller omstilling, er 3–15 μg/l i sammensatte prøver som tas 

daglig og er representative for gjennomstrømningen. Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 7. 

3. Produksjon av spillvann 

BAT 4: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjon av spillvann er å benytte en kombinasjon av teknikkene 

angitt nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Resirkulering av 

saltlake 

Den brukte saltlaken fra elektrolyse-

cellene mettes med fast salt eller ved 

fordamping og føres tilbake til cellene. 

Kan ikke anvendes i diafragmaanlegg. 

Kan ikke anvendes i membrananlegg som 

bruker løsningsutvunnet saltlake når det er 

rikelig tilgang på salt- og vannressurser og 

det finnes en saltlakesresipient som tåler 

høye nivåer av kloridutslipp. Kan ikke 

anvendes i membrananlegg som bruker 

saltlakeavtapping i andre produksjons-

enheter. 

b Gjenvinning av 

andre prosesstrøm-

mer 

Prosesstrømmer fra kloralkalianlegg, 

f.eks. kondensater fra klor-, natrium/ 

kaliumhydroksid- og hydrogenbehand-

ling, føres tilbake til ulike trinn i 

prosessen. Graden av gjenvinning 

begrenses av renhetskravene til den 

væskestrømmen som prosesstrømmen 

gjenvinnes til, og anleggets vann-

balanse. 

Kan anvendes generelt. 

c Gjenvinning av 

saltholdig spill-

vann fra andre 

produksjonsproses-

ser 

Saltholdig spillvann fra andre produk-

sjonsprosesser renses og føres tilbake i 

saltlakesystemet. Graden av gjenvinning 

begrenses av renhetskravene til saltlake-

systemet og anleggets og anleggets 

vannbalanse. 

Kan ikke anvendes i anlegg der en 

ytterligere rensing av dette spillvannet 

utligner miljøfordelene. 

  

(1) Ettersom dette nivået for miljøprestasjon ikke gjelder normale driftsforhold, er det ikke et utslippsnivå som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker i den betydning som angis i artikkel 3 nr. 13 i direktivet om industriutslipp. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

d Bruk av spillvann 

til løsningsut-

vinning 

Spillvann fra kloralkalianlegget renses 

og pumpes tilbake til saltgruven. 

Kan ikke anvendes i membrananlegg som 

benytter saltlakeavtapping i andre produk-

sjonsenheter. Kan ikke anvendes dersom 

gruven ligger betydelig høyere enn 

anlegget. 

e Konsentrasjon av 

slam fra filtrering 

av saltlake 

Slam fra filtrering av saltlake konsen-

treres i filterpresser, vakuumfiltre med 

roterende trommel eller sentrifuger. 

Spillvannet føres tilbake til saltlake-

systemet. 

Kan ikke anvendes dersom slammet fra 

filtrering av saltlaken kan fjernes som en 

tørr filterkake. Kan ikke anvendes i anlegg 

som gjenvinner spillvann til løsnings-

utvinning. 

f Nanofiltrering En særskilt type membranfiltrering med 

membranporestørrelser på cirka 1 nm, 

som benyttes til å konsentrere sulfat i 

saltlakeavtappingen og derigjennom 

redusere spillvannsvolumet. 

Kan anvendes i membrananlegg med 

resirkulering av saltlaken dersom graden 

av saltlakeavtapping bestemmes av 

sulfatkonsentrasjonen. 

g Teknikker for å 

redusere kloratut-

slipp 

Teknikker for å redusere kloratutslipp 

beskrives i BAT 14. Disse teknikkene 

reduserer volumet av saltlakeavtappin-

gen. 

Kan anvendes i membrananlegg med 

resirkulering av saltlaken dersom graden 

av saltlakeavtapping bestemmes av 

kloratkonsentrasjonen. 

4. Energieffektivitet 

BAT 5: Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt i elektrolyseprosessen, er å benytte en kombinasjon av 

teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Membraner med 

høy ytelse 

Membraner med høy ytelse har lave 

spenningsfall og høyt strømutbytte og 

sikrer samtidig mekanisk og kjemisk 

stabilitet under gitte driftsforhold. 

Kan anvendes i membrananlegg ved 

utskifting av membraner ved utgått 

levetid. 

b Asbestfrie diafrag-

maer 

Asbestfrie diafragmaer består av en 

fluorkarbonpolymer og fyllstoffer som 

zirkoniumdioksid. Disse diafragmaene 

har lavere motstandsoverspenninger enn 

asbestdiafragmaer. 

Kan anvendes generelt. 

c Elektroner og over-

flatebelegg med 

høy ytelse 

Elektroder og overflatebelegg med 

forbedret utslipp av gass (lav gass-

bobleoverspenning) og lav 

elektrodeoverspenning. 

Kan anvendes når overflatebeleggene 

fornyes ved utgått levetid. 

d Saltlake med høy 

renhet 

Saltlaken er tilstrekkelig ren til å 

minimere forurensningen av elektroder 

og diafragmaer/membraner, noe som 

ellers kunne øke energiforbruket. 

Kan anvendes generelt. 

BAT 6: Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å optimere bruken av det samproduserte hydrogenet 

fra elektrolysen som kjemisk reagens eller brensel.  
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Besk r i v e ls e  

Hydrogen kan brukes i kjemiske reaksjoner (f.eks. for å framstille ammoniakk, hydrogenperoksid, saltsyre og metanol, 

for å redusere organiske forbindelser, til hydrogenavsvovling av petroleum, til hydrogenering av olje og fett, for å 

avslutte kjeder ved framstilling av polyolefiner), eller som brensel i en forbrenningsprosess for å framstille damp 

og/eller elektrisitet, eller for å varme opp en ovn. I hvilken grad hydrogen brukes, er avhengig av en rekke faktorer 

(f.eks. behovet for hydrogen som reagens i anlegget, behovet for damp i anlegget og avstanden til mulige brukere). 

5.  Overvåking av utslipp 

BAT 7: Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til luft og vann ved å benytte overvåkingsteknikker i samsvar 

med EN-standarder med minst den laveste frekvensen som angis nedenfor. Dersom EN-standarder ikke er 

tilgjengelige, er beste tilgjengelige teknikk å benytte ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale 

standarder som sikrer at det foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Medium Stoff(er) 
Prøvetakings-

punkt 
Metode Standard(er) 

Laveste 

overvåkings-

frekvens 

Overvåking 

som gjelder 

Luft Klor og 

klordioksid, 

uttrykt i 

Cl2(1) 

Utløpet av 

klorabsorp-

sjonsenhe-

ten 

Elektro-

kjemiske 

celler 

Ingen EN- 

eller ISO-

standard 

tilgjengelig 

Fortløpende — 

Absorpsjon i 

en oppløs-

ning med 

etterfølgende 

analyse 

Ingen EN- 

eller ISO-

standard 

tilgjengelig 

Årlig (minst 

tre etterfølgen-

de timemålin-

ger) 

BAT 8 

Vann Klorat Der ut-

slippene 

forlater 

anlegget 

Ionekromato-

grafi 

EN ISO 

10304–4 

Månedlig BAT 14 

Klorid Saltlake-

avtapping 

Ionekromato-

grafi eller 

flytanalyse 

EN ISO 

10304–1 

eller EN ISO 

15682 

Månedlig BAT 12 

Fritt klor(1) Nær kilden Redoks-

potensial 

Ingen EN- 

eller ISO-

standard 

tilgjengelig 

Fortløpende — 

Der ut-

slippene 

forlater 

anlegget 

Fritt klor EN ISO 

7393–1  

eller –2 

Månedlig BAT 13 

Halogenert 

organisk 

forbindelse 

Saltlake-

avtapping 

Adsorber-

bare 

organisk 

bundne 

halogener 

(AOX) 

Vedlegg A 

til EN ISO 

9562 

Årlig BAT 15 

Kvikksølv Utløpet av 

kvikksølv-

behandlings-

enheten 

Atomabsorp-

sjonsspektro-

metri eller 

atomfluores-

censspektro-

metri 

EN ISO 

12846 eller 

EN ISO 

17852 

Daglig BAT 3 



Nr. 57/1678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Medium Stoff(er) 
Prøvetakings-

punkt 
Metode Standard(er) 

Laveste 

overvåkings-

frekvens 

Overvåking 

som gjelder 

 Sulfat Saltlake-

avtapping 

Ionekromato-

grafi 

EN ISO 

10304–1 

Årlig — 

 Relevante 

tungmetaller 

(f.eks. nikkel, 

kobber) 

Saltlake-

avtapping 

Optisk emi-

sjonsspektro-

metri med 

induktivt 

koplet 

plasma eller 

induktivt 

koplet 

plasma-

masse-

spektrometri 

EN ISO 

11885 eller 

EN ISO 

17294-2 

Årlig — 

(1) Overvåkingen omfatter både fortløpende og periodisk overvåking som angitt. 

6. Utslipp til luft 

BAT 8: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av klor og klordioksid til luft fra klorprosesser, er 

å utforme, vedlikeholde og drive en klorabsorpsjonsenhet som er en hensiktsmessig kombinasjon av følgende: 

i) Absorpsjonsenhet basert på fylte kolonner og/eller ejektorer med en basisk løsning (f.eks. natriumhydroksid-

løsning) som skrubbevæske. 

ii) Doseringsutstyr for hydrogenperoksid eller en egen skrubber med hydrogenperoksid dersom det er 

nødvendig for å redusere klordioksidkonsentrasjonen. 

iii) Størrelse som er egnet til verst tenkelige scenario (utledet av en risikovurdering) med hensyn til produsert 

mengde klor og strømningshastighet (absorpsjon av produksjonen fra hele cellelokalet i et tidsrom som er 

tilstrekkelig for å stenge anlegget). 

iv) Tilstrekkelig stor tilgang på skrubbevæske og lagringskapasitet for å sikre at det alltid finnes overskytende 

skrubbevæske. 

v) Fylte kolonner bør være tilstrekkelig store slik at overfylling hele tiden forhindres. 

vi) Innretning som hindrer flytende klor i å trenge inn i absorpsjonsenheten. 

vii) Innretning som hindrer at skrubbevæske strømmer tilbake i klorsystemet. 

viii) Innretning som hindrer at faste stoffer utfelles i absorpsjonsenheten. 

ix) Bruk av varmevekslere for til enhver tid å holde temperaturen i absorpsjonsenheten under 55 °C. 

x) Tilførsel av fortynningsluft etter klorabsorpsjon for å hindre at det dannes eksplosive gassblandinger. 

xi) Bruk av byggematerialer som til enhver tid kan tåle de ekstremt etsende forholdene. 

xii) Bruk av reserveutstyr, for eksempel en ekstra skrubber i serie med dem som er i bruk, en nødtank med 

skrubbevæske som tilføres skrubberen med tyngdekraft, hjelpe- og reservevifter samt hjelpe- og reserve-

pumper. 

xiii) Uavhengig reservesystem for elektrisk utstyr av avgjørende betydning. 

xiv) Automatisk bryter som starter reservesystemet i nødssituasjoner, herunder periodiske prøvinger av systemet 

og bryteren. 

xv) Overvåkings- og alarmsystem for følgende parametrer: 

a)  klor i utløpet fra absorpsjonsenheten og det omgivende området, 

b)  skrubbevæskenes temperatur,  
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c)  skrubbevæskenes redokspotensial og alkalitet, 

d)  sugetrykk, 

e)  skrubbevæskenes strømningshastighet. 

Det BAT-relaterte utslippsnivået for klor og klordioksid, målt samlet og uttrykt som Cl2, er 0,2–1,0 mg/m3, som en 

gjennomsnittsverdi på minst tre etterfølgende timemålinger utført minst én gang i året ved utløpet av 

klorabsorpsjonsenheten. Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 7. 

BAT 9: Bruk av karbontetraklorid for å eliminere nitrogentriklorid eller gjenvinne klor fra restgass er ikke beste 

tilgjengelige teknikk. 

BAT 10: Bruk av kjølemidler med stort globalt oppvarmingspotensial og under alle omstendigheter høyere enn 150 

(f.eks. mange hydrofluorkarboner (HFK)) i nye enheter for omdanning av klor til væske, kan ikke anses å være beste 

tilgjengelige teknikk. 

Besk r i v e ls e  

Egnede kjølemidler omfatter for eksempel: 

– en kombinasjon av karbondioksid og ammoniakk i to kjølekretser, 

– klor, 

– vann. 

An v en d e ls es om råd e  

Ved valg av kjølemiddel bør det tas hensyn til driftssikkerhet og energieffektivitet. 

7. Utslipp til vann 

BAT 11: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av forurensende stoffer til vann er å benytte en kombinasjon 

av nedenstående teknikker. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Prosessintegrerte teknikker(1) Teknikker som forebygger eller reduserer produksjonen av forurensende 

stoffer. 

b Spillvannsrensing ved 

kilden(1) 

Teknikker for å redusere eller gjenvinne forurensende stoffer før de slippes ut 

i oppsamlingssystemet for spillvann. 

c Forbehandling av spillvann(2) Teknikker for å redusere forurensende stoffer før endelig spillvannsrensing. 

d Endelig spillvannsrensing(2) Endelig spillvannsrensing ved mekaniske, fysisk-kjemiske og/eller biologiske 

teknikker før det slippes ut til en vannresipient. 

(1) Omfattet av BAT 1, 4, 12, 13, 14 og 15. 

(2) Innenfor virkeområdet for BAT-referansedokumentet om felles systemer til rensing/håndtering av spillvann og avgasser innen 

kjemisk sektor (CWW BREF) 

BAT 12: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av klorid til vann fra kloralkalianlegget er å benytte en 

kombinasjon av teknikkene angitt i BAT 4. 

BAT 13: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av fritt klor til vann fra kloralkalianlegget er å rense 

spillvann som inneholder fritt klor, så nær kilden som mulig, for å hindre frigjøring av klor og/eller at det dannes 

halogenerte organiske forbindelser, ved å benytte én av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av disse. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Kjemisk reduksjon Fritt klor destrueres gjennom reaksjon med reduksjonsmidler, for eksempel 

sulfitt og hydrogenperoksid, i tanker med omrøring. 

b Katalytisk nedbryting Fritt klor nedbrytes til klorid og oksygen i katalytiske reaktorer med pakket 

seng. Katalysatoren kan være nikkeloksid aktivert med jern på en 

aluminiumbærer. 
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 Teknikk Beskrivelse 

c Termisk nedbryting Fritt klor omdannes til klorid og klorat gjennom termisk nedbryting ved cirka 

70 C. Resulterende spillvann skal renses ytterligere med henblikk på å 

redusere utslipp av klorat og bromat (BAT 14). 

d Nedbryting av syre Fritt klor nedbrytes gjennom forsuring med etterfølgende utslipp og 

oppsamling av klor. Nedbrytingen av syre kan foretas i en egen reaktor eller 

ved gjenvinning av spillvannet til saltlakesystemet. Graden av gjenvinning av 

spillvann til saltlakesystemet begrenses av anleggets vannbalanse. 

e Gjenvinning av spillvann Spillvannsstrømmer fra det kloralkalianlegget som inneholder fritt klor, 

gjenvinnes til andre produksjonsenheter. 

Det BAT-relaterte utslippsnivået for fritt klor, uttrykt som Cl2, er 0,05–0,2 mg/l i stikkprøver som er tatt minst én 

gang hver måned på det punktet der utslippet forlater anlegget. Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 7. 

BAT 14: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av klorat til vann fra kloralkalianlegget, er å benytte én av 

teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av disse. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Membraner med høy ytelse Membraner med høyt strømutbytte 

og som reduserer kloratdanning og 

samtidig sikrer mekanisk og 

kjemisk stabilitet under gitte 

driftsforhold. 

Kan anvendes i membrananlegg ved 

utskifting av membraner ved utgått 

levetid. 

b Overflatebelegg med høy 

ytelse 

Overflatebelegg med lav 

eletrodeoverspenning som fører til 

redusert kloratdanning og økt 

oksygendanning ved anoden. 

Kan anvendes når overflatebeleggene 

fornyes ved utgått levetid. Anven-

delsen kan begrenses av kvalitets-

kravene til det produserte kloret 

(oksygenkonsentrasjon). 

c Saltlake med høy renhet Saltlaken er tilstrekkelig ren til å 

minimere forurensningen av 

elektroder og diafragmaer/ 

membraner, noe som ellers kunne 

øke kloratdanningen. 

Kan anvendes generelt. 

d Forsuring av saltlake Saltlaken forsures før elektrolyse 

med henblikk på å redusere 

kloratdanningen. Graden av forsu-

ring begrenses av motstands-

dyktigheten til det anvendte utstyret 

(f.eks. membraner og anoder). 

Kan anvendes generelt. 

e Reduksjon med syre Klorat reduseres med saltsyre med 

en pH-verdi på 0 og ved tempera-

turer over 85 °C. 

Kan ikke anvendes i anlegg med ikke-

sirkulerende saltlake. 

f Katalytisk reduksjon I en rislesengreaktor under trykk 

reduseres klorat til klorid ved hjelp 

av hydrogen og en rhodiumkata-

lysator i en trefasereaksjon. 

Kan ikke anvendes i anlegg med ikke-

sirkulerende saltlake. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

g Bruk av spillvannsstrømmer 

som inneholder klorat, i 

andre produksjonsenheter 

Spillvannsstrømmene fra kloralkali-

anlegget gjenvinnes til andre 

produksjonsenheter, vanligvis til 

saltlakesystemet i en natriumklo-

ratproduksjonsenhet. 

Begrenset til anlegg som kan utnytte 

spillvannsstrømmer av denne kvalite-

ten i andre produksjonsenheter. 

BAT 15: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av halogenerte organiske forbindelser til vann fra 

kloralkalianlegget, er å benytte en kombinasjon av teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Utvalg og kontroll av salt og 

hjelpematerialer 

Salt og hjelpematerialer velges ut og kontrolleres for å redusere nivået av 

organiske forurensende stoffer i saltlaken. 

b Vannrensing Teknikker som membranfiltrering, ionebytting, UV-bestråling og adsorpsjon 

på aktivt karbon, kan brukes til å rense prosessvann og dermed redusere 

nivået av organiske forurensende stoffer i saltlaken. 

c Utvalg og kontroll av utstyr Utstyr som celler, rør, ventiler og pumper, velges nøye ut for å redusere en 

mulig utluting av organiske forurensende stoffer i saltlaken. 

8. Avfallsproduksjon 

BAT 16: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden brukt svovelsyre som sendes til disponering, er å benytte 

én av teknikkene angitt nedenfor eller en kombinasjon av disse. Nøytralisering av brukt svovelsyre fra tørking av klor 

med nye reagenser er ikke beste tilgjengelige teknikk. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Anvendelse i eller utenfor 

anlegget 

Den brukte syren brukes til andre 

formål, f.eks. til å regulere pH-

verdien i prosess- og spillvann, eller 

til å destruere overskytende 

hypokloritt. 

Kan anvendes i anlegg der det i eller 

utenfor anlegget er behov for brukt 

syre av denne kvaliteten. 

b Oppkonsentrering Den brukte syren oppkonsentreres i 

anlegget eller utenfor anlegget i 

fordampere med lukket kretsløp i 

vakuum ved indirekte oppvarming 

eller ved forsterkning med svovel-

trioksid. 

Oppkonsentrering utenfor anlegget er 

begrenset til anlegg som har en 

tjenesteyter i nærheten. 

Det BAT-relaterte nivået for miljøprestasjon for mengden brukt svovelsyre som sendes til disponering, uttrykt som 

H2SO4 (96 vektprosent), er ≤ 0,1 kg per tonn produsert klor. 

9. Rehabilitering av anleggsområdet 

BAT 17: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forurensningen av jord, grunnvann og luft samt stanse spredningen 

av forurensende stoffer og overføring til alle levende organismer fra forurensede kloralkalianlegg, er å utarbeide og 

gjennomføre en rehabiliteringsplan for anleggsområdet sted som omfatter alle følgende punkter: 

i) Innføring av nødteknikker for å stenge eksponeringsveier og hindre spredning av forurensningen. 

ii) Teoretisk undersøkelse for å identifisere opprinnelse, omfang og sammensetning av forurensningen (f.eks. 

kvikksølv, PCDD/PCDF, polyklorerte naftalener). 

iii) Karakterisering av forurensningen, herunder undersøkelser og utarbeiding av en rapport. 

iv) Risikovurdering i tid og rom, på grunnlag av den nåværende og godkjente framtidige bruken av anleggsområdet. 

v) Utarbeiding av et teknisk prosjekt som omfatter: 

a)  dekontaminering og/eller varig inneslutning,  
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b)  tidsplaner, 

c)  overvåkingsplan, 

d)  finansiell planlegging og investeringer for å nå målet. 

vi) Gjennomføring av det tekniske prosjektet slik at anleggsområdet ikke lenger utgjør en vesentlig risiko for 

menneskers helse og miljøet, samtidig som det tas hensyn til områdets nåværende og framtidige godkjente bruk. 

Avhengig av andre forpliktelser kan det være nødvendig å gjennomføre det tekniske prosjektet på en strengere 

måte. 

vii) Begrensninger i bruken av anleggsområdet dersom det er nødvendig som følge av restforurensning, og idet det 

tas hensyn til nåværende og godkjent framtidig bruk av anleggsområdet. 

viii) Relevant overvåking på anleggsstedet og i områdene omkring for å kontrollere at målene nås og opprettholdes. 

Besk r i v e ls e  

En rehabiliteringsplan for anleggsområdet utarbeides og gjennomføres ofte etter at det er besluttet å avvikle anlegget, 

men det kan også stilles krav til en (del)rehabiliteringsplan for anleggsområdet, mens anlegget fortsatt er i drift. 

Noen punkter i rehabiliteringsplanen for anleggsområdet kan overlappe, utelates eller gjennomføres i en annen 

rekkefølge, avhengig av øvrige krav. 

An v en d e ls es om råd e  

Anvendelsen av BAT 17 v)-17 viii) er avhengig av resultatene av risikovurderingen som omhandlet i BAT 17 iv). 

ORDLISTE 

Anode Elektrode som elektrisk strøm går gjennom og inn i en polarisert elektrisk innretning. Polariteten 

kan være positiv eller negativ. I elektrolyseceller oppstår oksidasjon ved den positivt ladede anoden 

Asbest Sett av seks naturlig forekommende silikatmineraler som utnyttes kommersielt på grunn av sine 

fordelaktige fysiske egenskaper. Krysotil (også kalt hvit asbest) er den eneste formen for asbest 

som brukes i diafragmaanlegg 

Saltlake Løsning som er mettet eller nesten mettet med natriumklorid eller kaliumklorid 

Katode Elektrode som elektrisk strøm går gjennom og ut av en polarisert elektrisk innretning. Polariteten 

kan være positiv eller negativ. I elektolyseceller oppstår reduksjon ved den negativt ladede anoden 

Elektrode Elektrisk leder som brukes til å skape kontakt med en ikke-metallisk del av en elektrisk krets 

Elektrolyse Passasje av direkte elektrisk strøm gjennom et ionisert stoff som fører til kjemiske reaksjoner ved 

elektrodene. Det ioniske stoffet er enten smeltet eller oppløst i et egnet løsemiddel 

EN Europeisk standard vedtatt av CEN (Den europeiske standardiseringsorganisasjon) 

HFK Hydrofluorkarbon 

ISO Den internasjonale standardiseringsorganisasjon eller en standard vedtatt av denne organisasjonen 

Overspenning Spenningsforskjell mellom en halvreaksjons termodynamisk bestemte redokspotensial og det 

potensialet der redoksreaksjonen observeres ved forsøk I en elektrolysecelle fører overspenningen 

til at det krever mer energi å drive en reaksjon, enn det som i termodynamisk forstand forventes 

PCDD Polyklorert dibenzo-p-dioksin 

PCDF Polyklorert dibenzofuran 

 ____________  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1683 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 26. september 2014 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av 

papirmasse, papir og papp, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer K(2014) 6750] 

(2014/687/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal Kommisjonen organisere en utveksling av opplysninger om 

industriutslipp, mellom medlemsstatene, berørte industrier, ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern, og 

Kommisjonen, for å legge til rette for utarbeidingen av referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker (BAT) 

som definert i artikkel 3 nr. 11 i nevnte direktiv. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU skal utvekslingen av opplysninger omfatte anleggs og teknikkers 

prestasjoner med hensyn til utslipp, uttrykt som kort- og langsiktige gjennomsnitt, der dette er hensiktsmessig, og de 

tilknyttede referansevilkårene, forbruket og arten av råstoffer, vannforbruk, energibruk og avfallsproduksjon, anvendte 

teknikker, tilknyttet overvåking, virkninger på tvers av mediene, økonomisk og teknisk levedyktighet og utviklingen av 

denne, beste tilgjengelige teknikker og nye teknikker som er identifisert etter vurdering av aspektene nevnt i artikkel 13 

nr. 2 bokstav a) og b) i nevnte direktiv. 

3) I artikkel 3 nr. 12 i direktiv 2010/75/EU defineres «BAT-konklusjoner» som et dokument som inneholder de delene av 

et BAT-referansedokument som fastsetter konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker, en beskrivelse av disse, 

opplysninger for å vurdere anvendelsesområde, utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker, 

tilknyttet overvåking, tilknyttede forbruksnivåer og ved behov relevante tiltak for å begrense forurensning på 

anleggsområdet. 

4) I samsvar med artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal BAT-konklusjonene ligge til grunn når vilkårene for tillatelse 

fastsettes for anlegg omfattet av kapittel II i nevnte direktiv. 

5) I henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal vedkommende myndighet fastsette utslippsgrenseverdier som 

sikrer at utslipp under normale driftsforhold ikke overstiger utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige 

teknikker, som fastsatt i beslutningene om BAT-konklusjoner nevnt i artikkel 13 nr. 5 i direktiv 2010/75/EU. 

6) I artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU gis det mulighet for unntak fra kravet i artikkel 15 nr. 3, men bare i tilfeller der 

kostnadene for å oppnå de utslippsnivåene som er forbundet med beste tilgjengelige teknikk, er uforholdsmessig store 

sammenlignet med miljøfordelene som følge av anleggets geografiske plassering, lokale miljøforhold eller tekniske 

egenskaper. 

7) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal de overvåkingskrav i tillatelsen som er nevnt i direktivets 

artikkel 14 nr. 1 bokstav c), bygge på konklusjonene om overvåking som beskrevet i BAT-konklusjonene. 

8)  I samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal vedkommende myndighet innen fire år etter at beslutningene 

om BAT-konklusjoner er offentliggjort, revurdere og ved behov ajourføre alle vilkårene for tillatelsen og sikre at 

anlegget oppfyller disse vilkårene for tillatelse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.9.2014, s. 76, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

2020/EØS/57/63 
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9) Ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(1) opprettes et forum for å utveksle opplysninger i henhold til artikkel 13 i 

direktiv 2010/75/EU om industriutslipp, bestående av representanter fra medlemsstatene, berørte industrier og ikke-

statlige organisasjoner som fremmer miljøvern. 

10) I henhold til artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU innhentet Kommisjonen 20. september 2013 forumets uttalelse om 

det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet om produksjon av papirmasse, papir og papp og offentliggjorde 

uttalelsen(2). 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

BAT-konklusjonene for produksjon av papirmasse, papir og papp angis i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. september 2014. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

(1) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

(2) https://circabc.europa.eu/w/browse/6516b21a-7f84-4532-b0e1-52d411bd0309 
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VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjoner gjelder den virksomhet som er angitt i avsnitt 6.1 bokstav a) og b) i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, 

dvs. integrert og ikke-integrert produksjon i industrianlegg av 

a) papirmasse av tre eller andre fibermaterialer, 

b) papir eller papp med en produksjonskapasitet på mer enn 20 tonn per dag. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig følgende prosesser og virksomhet: 

i) produksjon av kjemisk masse: 

a) produksjonsprosess for kraftmasse (sulfatmasse), 

b) produksjonsprosess for sulfittmasse, 

ii) produksjon av mekanisk masse og kjemimekanisk masse, 

iii) bearbeiding av returpapir med og uten fjerning av trykksverte, 

iv) papirproduksjon og tilknyttede prosesser, 

v) alle gjenvinningskjeler og kalkovner som benyttes i papirmasse- og papirfabrikker. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende virksomhet: 

i) produksjon av papirmasse fra fiberholdig råstoff som ikke er trebasert (f.eks. masse fra ettårige planter), 

ii) stasjonære forbrenningsmotorer, 

iii) forbrenningsanlegg til produksjon av damp og elektrisk kraft, unntatt gjenvinningskjeler, 

iv) tørkeanlegg med interne brennere til papirmaskiner og bestrykningsmaskiner. 

Andre referansedokumenter som er relevante for virksomhet som omfattes av disse BAT-konklusjonene, er følgende: 

Referansedokumenter Form for virksomhet 

Industrielle kjølesystemer (ICS) Industrielle kjølesystemer, f.eks. kjøletårn, 

platevarmevekslere 

Økonomi og virkninger på tvers av mediene (ECM) Økonomi og virkninger på tvers av mediene for ulike 

teknikker 
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Referansedokumenter Form for virksomhet 

Utslipp fra lager (EFS) Utslipp fra tanker, rør og lagrede kjemikalier 

Energieffektivitet (ENE) Generell energieffektivitet 

Store forbrenningsanlegg (LCP) Produksjon av damp og elektrisk kraft i papirmasse- og 

papirfabrikker ved hjelp av forbrenningsanlegg 

Alminnelige prinsipper for overvåking (MON) Overvåking av utslipp 

Avfallsforbrenning (WI) Forbrenning og samforbrenning av avfall på stedet 

Avfallsbehandlingsindustrien (WT) Forbehandling av avfall som skal brukes som brensel 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er ikke uttømmende, og det er heller ikke et krav å 

benytte dem. Det kan benyttes andre teknikker som minst sikrer et tilsvarende nivå av miljøvern. 

Med mindre noe annet angis, får BAT-konklusjonene generell anvendelse. 

UTSLIPPSNIVÅER SOM ER FORBUNDET MED BAT 

Når de utslippsnivåer som er forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL), er angitt i forskjellige enheter for 

samme periode for gjennomsnittsberegning (f.eks. som konsentrasjon og som spesifikk belastning (dvs. per tonn 

nettoproduksjon)), skal de forskjellige måtene å uttrykke BAT-AEL på anses som likeverdige alternativer. 

For papirmasse- og papirfabrikker som er integrerte eller produserer flere ulike produkter, skal de BAT-AEL-verdier som er 

fastsatt for de enkelte prosessene (produksjon av papirmasse, papirproduksjon) og/eller produktene, kombineres i henhold til en 

blandingsregel som er basert på deres samlede andel av de totale utslippene. 

PERIODE FOR GJENNOMSNITTSBEREGNING AV UTSLIPP TIL VANN 

Med mindre noe annet er angitt gjelder følgende definisjoner for periodene for gjennomsnittsberegning som er forbundet med 

BAT-AEL for utslipp til vann. 

Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på 24 timer i en sammensatt prøve som er representativ 

for gjennomstrømningen(1) eller, forutsatt at det kan påvises tilstrekkelig gjennomstrømnings-

stabilitet, i en tidsproporsjonal prøve(1) 

Årsgjennomsnitt Gjennomsnitt av alle døgngjennomsnitt gjennom ett år, vektet i forhold til den daglige 

produksjonen og uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per masseenhet for 

produserte eller bearbeidede produkter/materialer 

(1) I visse tilfeller kan det være nødvendig å bruke en annen prøvetakingsmetode (f.eks. øyeblikksprøver) 

REFERANSEVILKÅR FOR UTSLIPP TIL LUFT 

BAT-AEL for utslipp til luft gjelder standardforhold: tørr gass, temperatur på 273,15 K og trykk på 101,3 kPa. Når BAT-AEL 

angis som konsentrasjonsverdier, angis også referansenivået for O2 (i volumprosent).  
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Omregning til referansenivået for oksygenkonsentrasjon 

Formelen for beregning av utslippskonsentrasjonen ved et referansenivå for oksygen er vist nedenfor. 

ER = 
21− OR

21− OM
  EM  

der: 

ER (mg/Nm3): utslippskonsentrasjon ved referansenivået for oksygen OR 

OR (vol %): referansenivå for oksygen 

EM (mg/Nm3): målt utslippskonsentrasjon ved målt oksygennivå OM 

OM (vol %): målt oksygennivå. 

PERIODE FOR GJENNOMSNITTSBEREGNING AV UTSLIPP TIL LUFT 

Med mindre noe annet er angitt gjelder følgende definisjoner for periodene for gjennomsnittsberegning som er forbundet med 

BAT-AEL for utslipp til luft. 

Døgngjennomsnitt 
Gjennomsnitt i en periode på 24 timer basert på gyldige timegjennomsnitt fra kontinuerlig 

måling 

Gjennomsnitt i prøvetakings-

perioden 

Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 30 minutter hver 

Årsgjennomsnitt 
Ved kontinuerlig måling: gjennomsnitt av alle gyldige timegjennomsnitt. Ved periodiske 

målinger: gjennomsnitt av alle «gjennomsnitt i prøvetakingsperioden» målt over ett år. 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene menes med: 

Uttrykk Definisjon 

Nytt anlegg 

Et anlegg som først blir tillatt på anleggsstedet etter at disse BAT-konklusjonene er 

offentliggjort, eller en fullstendig erstatning av et anlegg på dets eksisterende fundament 

etter at disse BAT-konklusjonene er offentliggjort. 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Større ombygging 

En større endring med hensyn til et anleggs eller et rensesystems utforming eller teknologi, 

som innebærer omfattende justeringer eller utskiftninger av prosessenhetene og tilhørende 

utstyr. 

Nytt støvrensesystem 
Et støvrensesystem som først blir satt i drift på stedet etter at disse BAT-konklusjonene er 

offentliggjort. 

Eksisterende støvrensesystem Et støvrensesystem som ikke er et nytt støvrensesystem. 

Ikke-kondenserbare luktende 

gasser (NCG) 

Ikke-kondenserbare luktende gasser, dvs. illeluktende gasser fra sulfatmasseproduksjon. 

Konsentrerte ikke-kondenserbare 

luktende gasser (CNCG) 

Konsentrerte ikke-kondenserbare luktende gasser (eller «sterkt luktende gasser»): TRS-

holdige gasser fra koking, inndamping og avdriving av kondensater. 
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Uttrykk Definisjon 

Sterkt luktende gasser Konsentrerte ikke-kondenserbare luktende gasser (CNCG). 

Svakt luktende gasser 

Fortynnede ikke-kondenserbare luktende gasser: TRS-holdige gasser som ikke er sterkt 

luktende gasser (f.eks. gasser fra tanker, vaskefiltre, flissiloer, kalkslamfiltre, tørkemaski-

ner). 

Svake restgasser 
Svake gasser som slippes ut på andre måter enn gjennom en gjenvinningskjel, kalkovn eller 

ovn for totalredusert svovel (TRS). 

Kontinuerlig måling 
Målinger ved hjelp av et automatisk målesystem (AMS) som er permanent installert på 

anleggsstedet. 

Periodisk måling 
Fastsettelse av en målestørrelse (en gitt mengde som skal måles) ved bestemte tidsintervaller 

ved hjelp av manuelle eller automatiske metoder. 

Diffuse utslipp 
Utslipp som skyldes en direkte (ikke kanalisert) kontakt mellom flyktige stoffer eller støv og 

omgivelsene under normale driftsforhold. 

Integrert produksjon 
Både papirmasse og papir/papp produseres på samme sted. Papirmassen tørkes vanligvis 

ikke før framstillingen av papir/papp. 

Ikke-integrert produksjon 

Enten a) produksjon av kommersiell papirmasse (for salg) i fabrikker som ikke bruker 

papirmaskiner, eller b) produksjon av papir/papp utelukkende med papirmasse som er 

produsert i andre anlegg (kommersiell papirmasse). 

Nettoproduksjon 

i) For papirfabrikker: den uemballerte, salgbare produksjonen etter siste rullskjæremaskin, 

dvs. før konvertering. 

ii) For frittstående bestrykningsmaskiner: produksjon etter bestrykning. 

iii) For mykpapirfabrikker: salgbar produksjon etter mykpapirmaskinen, før eventuelle 

gjenopprullinger og uten kjerne. 

iv) For fabrikker som produserer kommersiell papirmasse: produksjon etter emballering 

(ADt). 

v) For integrerte fabrikker: Nettoproduksjonen av papirmasse gjelder produksjonen 

etter emballering (ADt) pluss den papirmasse som overføres til papirfabrikken 

(massen beregnes ved 90 % tørrhet, dvs. lufttørr). Nettoproduksjon av papir: samme 

som i). 

Spesialpapirfabrikk 

En fabrikk som produserer flere papir- og pappkvaliteter til særlige formål (industrielle 

og/eller ikke-industrielle), som har særlige egenskaper, et relativt lite sluttmarked eller 

spesielle bruksområder og som ofte er særskilt utformet for en bestemt kundegruppe eller 

sluttbrukergruppe. Eksempler på spesialpapir er sigarettpapir, filterpapir, metallisert 

papir, termopapir, selvkopierende papir, selvklebende etiketter, cast-bestrøket papir samt 

papir til gipsplater og spesialpapir til voksbehandling, isolering, taktekking, asfaltering 

og andre særlige bruksområder eller behandlinger. Alle disse typene faller utenfor de 

vanlige papirkategoriene. 

Løvved 
Gruppe av tresorter, herunder asp, bøk, bjørk og eukalyptus. Uttrykket løvved brukes om det 

motsatte av barved. 

Barved 
Tre fra nåletrær, herunder f.eks. furu og gran. Uttrykket barved brukes om det motsatte av 

løvved. 

Kaustisering 
Prosess i kalksyklusen hvor hydroksid (hvitlut) regenereres gjennom reaksjonen 

Ca(OH)2 + CO3
2– → CaCO3 (s) + 2 OH– 
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FORKORTELSER 

Uttrykk Definisjon 

ADt Lufttørket tonn (papirmasse) uttrykt som 90 % tørrhet. 

AOX 
Adsorberbare organiske halogenforbindelser målt i henhold til EN ISO: 9562 

Standardmetode for spillvann. 

BOD 
Biokjemisk oksygenforbruk. Den mengde oppløst oksygen som kreves av mikroorganismer 

for å bryte ned organiske stoffer i spillvann. 

CMP Kjemimekanisk papirmasse. 

CTMP Kjemitermomekanisk papirmasse. 

COD 
Kjemisk oksygenforbruk: mengden av kjemisk oksiderbare organiske stoffer i spillvann 

(vanligvis i henhold til analyse med dikromatoksidering). 

DS Tørrstoffer, uttrykt i vektprosent. 

DTPA Dietylentriaminpentaeddiksyre (kompleks-/kelatdanner som brukes ved peroksidbleking). 

ECF Uten bruk av fritt klor. 

EDTA Etylendiamintetraeddiksyre (kompleks-/kelatdanner). 

H2S Hydrogensulfid. 

LWC Bestrøket papir med lav vekt. 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2. 

NSSC Halvkjemisk nøytralsulfittmasse. 

RCF Gjenvunne fibrer. 

SO2 Svoveldioksid. 

TCF Uten bruk av klor. 

Totalt nitrogen (Tot-N) 
Totalt nitrogen (Tot-N), uttrykt som N, omfatter organisk nitrogen, fri ammoniakk og 

ammonium (NH4
+-N), nitritter (NO2

--N) og nitrater (NO3
--N). 

Totalt fosfor (Tot-P) 
Totalt fosfor (Tot-P), uttrykt som P, omfatter oppløst fosfor pluss eventuelt uløselig fosfor 

som overføres til spillvannet i form av bunnfall eller i mikrober. 

TMP Termomekanisk papirmasse. 

TOC Totalt organisk karbon. 
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Uttrykk Definisjon 

TRS 

Totalredusert svovel. Summen av følgende reduserte illeluktende svovelforbindelser som 

oppstår under papirmasseprosessen: hydrogensulfid, metylmerkaptan, dimetylsulfid og 

dimetyldisulfid uttrykt som svovel. 

TSS 

Totalt suspenderte stoffer (i spillvann). Suspenderte stoffer består av små fiberfragmenter, 

fyllstoffer, finstoffer, ikke-bunnfelt biomasse (agglomerering av mikroorganismer) og andre 

småpartikler. 

VOC Flyktige organiske forbindelser som definert i artikkel 3 nr. 45 i direktiv 2010/75/EU. 

1.1  GENERELLE BAT-KONKLUSJONER FOR PAPIRMASSE- OG PAPIRINDUSTRI 

De prosesspesifikke BAT-konklusjonene i avsnitt 1.2 til 1.6 får anvendelse, i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene som angis i dette avsnitt. 

1.1.1 Miljøstyringsordning 

BAT 1. For å forbedre den samlede miljøprestasjonen til anlegg som produserer papirmasse, papir og papp, er beste 

tilgjengelige teknikk å gjennomføre og følge en miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende 

punkter: 

a) engasjement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelsen, 

b) definisjon av en miljøpolitikk som omfatter løpende forbedringer av anlegget, fastsatt av ledelsen, 

c) planlegging og fastsettelse av de nødvendige framgangsmåter, målsetninger og mål, sammen med finansiell 

planlegging og investering, 

d) gjennomføring av framgangsmåter, særlig med hensyn til: 

i) struktur og ansvar, 

ii) opplæring, bevissthet og kompetanse, 

iii) kommunikasjon, 

iv) medarbeidernes deltaking, 

v) dokumentasjon, 

vi) effektiv prosesstyring, 

vii) vedlikeholdsprogrammer, 

viii) beredskap og innsats, 

ix) sikring av overholdelse av miljølovgivningen, 

e) kontroll av prestasjoner og iverksettelse av korrigerende tiltak, særlig med hensyn til: 

i) overvåking og måling (se også referansedokumentet om alminnelige prinsipper for overvåking), 

ii) korrigerende og forebyggende tiltak, 

iii) dokumentstyring, 

iv) uavhengig (om mulig) intern og ekstern revisjon for å fastslå om miljøstyringsordningen fungerer som 

planlagt og om den er gjennomført og fulgt på riktig måte,  
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f) gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, utført av den 

øverste ledelsen, 

g) tilpasning til utviklingen av renere teknologier, 

h) overveielse av miljøvirkningene av den endelige avviklingen av anlegget i prosjekteringsfasen for et nytt anlegg 

og i hele dets driftslevetid, 

i) regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

Anvendelsesområde 

Miljøstyringsordningens omfang (f.eks. detaljnivå) og art (f.eks. standardisert eller ikke-standardisert) henger generelt 

sammen med anleggets art, størrelse og kompleksitet, samt de miljøvirkninger det kan ha. 

1.1.2 Materialforvaltning og god driftspraksis 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk er å anvende prinsippene for god driftspraksis for å begrense produksjons-

prosessens miljøvirkning mest mulig, ved å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Velge ut og kontrollere kjemikalier og tilsetningsstoffer nøye 

b 
Analysere kjemikalier som kommer inn i og forlater prosessen, ved hjelp av en fortegnelse over kjemikalier, 

herunder mengder og toksikologiske egenskaper 

c Begrense bruken av kjemikalier til det laveste nivået som kreves for å oppfylle sluttproduktets kvalitetskrav 

d 
Unngå bruk av skadelige stoffer (f.eks. dispergeringsmidler, rengjøringsmidler eller overflateaktive stoffer 

som inneholder nonylfenoletoksylat) og erstatte dem med mindre skadelige alternativer 

e 
Begrense tilførselen av stoffer til jorden gjennom lekkasje, nedfall fra luft og uegnet lagring av råstoffer, 

produkter eller restprodukter 

f 
Opprette et program for håndtering av spill og økt inneslutning av relevante kilder med henblikk på å 

forebygge forurensning av jord og grunnvann 

g 
Passende utforming av rør- og lagringssystemer for å holde overflatene rene og redusere behovet for vasking 

og rengjøring 

BAT 3. For å redusere utslipp av organiske kelatdannere som ikke er lett biologisk nedbrytbare, f.eks. EDTA eller 

DTPA fra peroksidbleking, er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a Fastsettelse av mengden kelatdannere som slippes ut i 

miljøet, gjennom periodiske målinger 

Gjelder ikke fabrikker som ikke bruker kelatdannere. 

b Optimering av prosesser for å redusere forbruk og 

utslipp av kelatdannere som ikke er lett biologisk 

nedbrytbare 

Gjelder ikke anlegg som fjerner minst 70 % eller mer 

av EDTA/DTPA i renseanlegget eller -prosessen. 

c Fortrinnsvis bruk av kelatdannere som er biologisk 

nedbrytbare eller kan fjernes, og gradvis utfasing av 

ikke-nedbrytbare produkter 

Anvendelsen avhenger av tilgangen til egnede 

erstatninger (biologisk nedbrytbare midler som f.eks. 

oppfyller kravene til papirmassens lyshet). 
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1.1.3 Håndtering av vann og spillvann 

BAT 4. For å redusere produksjonen av spillvann og forurensningsbelastningen i spillvann som skyldes lagring og 

håndtering av tre, er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a Tørrbarking (se beskrivelse i avsnitt 1.7.2.1) 
Begrenset anvendelse når det er behov for høy renhet 

og lyshet i forbindelse med TCF-bleking. 

b 
Håndtering av tømmer på en slik måte at bark og ved 

ikke forurenses med sand og stein 
Kan anvendes generelt. 

c 
Asfaltering av tømmerlageret, særlig av overflatene 

som brukes til lagring av flis 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av 

størrelsen på tømmerlageret og lagringsområdet. 

d 

Kontroll med strømmen av overrislingsvann og 

begrensning av overflateavrenningsvann fra tøm-

merlageret 

Kan anvendes generelt. 

e 

Oppsamling av forurenset avrenningsvann fra tøm-

merlageret og utskillelse av suspenderte stoffer før 

biologisk rensing 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av 

avrenningsvannets forurensningsgrad (lav konsentra-

sjon) og/eller størrelsen på renseanlegget (store 

volumer). 

Spillvannsstrømmen fra tørrbarking som er forbundet med BAT, er 0,5–2,5 m3/ADt. 

BAT 5. For å redusere bruk av råvann og produksjon av spillvann er beste tilgjengelige teknikk å lukke 

vannkretsløpet i den grad det er teknisk mulig i forhold til den papirmasse- og papirkvalitet som framstilles, ved å 

benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a Overvåking og optimering av vannforbruket 

Kan anvendes generelt. 

b Vurdering av mulighetene for vannresirkulering 

c 

Finne balansen mellom ulike grader av lukking av 

vannkretsløp og eventuelle ulemper, tilføyelse av 

ekstrautstyr ved behov 

d 
Utskilling av mindre forurenset tetningsvann fra 

vakuumpumper med henblikk på ombruk 

e 
Utskilling av rent kjølevann fra forurenset prosess-

vann med henblikk på ombruk 

f 
Ombruk av prosessvann som erstatning for råvann 

(resirkulering av vann og lukking av vannkretsløp) 

Gjelder for nye anlegg og større ombygginger. 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av krav til 

vannkvalitet og/eller produktkvalitet eller som følge 

av tekniske begrensninger (f.eks. utfelling/avleiring i 

vannsystemet) eller økt luktproblem. 

g 

Intern behandling av (deler av) prosessvannet for å 

forbedre vannkvaliteten med henblikk på resirkule-

ring eller ombruk 

Kan anvendes generelt. 
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Spillvannsstrøm som er forbundet med BAT på utslippsstedet etter rensing, som årsgjennomsnitt: 

Sektor Spillvannsstrøm som er forbundet med BAT 

Bleket sulfatmasse 25–50 m3/ADt 

Ubleket sulfatmasse 15–40 m3/ADt 

Bleket sulfittpapirmasse 25–50 m3/ADt 

Magnefittmasse 45–70 m3/ADt 

Dissolvingmasse 40–60 m3/ADt 

NSSC-masse 11–20 m3/ADt 

Mekanisk papirmasse 9–16 m3/t 

CTMP og CMP 9–16 m3/ADt 

RCF-papirfabrikker uten fjerning av trykksverte 
1,5–10 m3/t (de høyere verdiene gjelder framfor alt ved 

produksjon av foldekartong, FBB) 

RCF-papirfabrikker med fjerning av trykksverte 8–15 m3/t 

RCF-baserte mykpapirfabrikker med fjerning av 

trykksverte 
10–25 m3/t 

Ikke-integrerte papirfabrikker 3,5–20 m3/t 

1.1.4 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 6. For å redusere brensel- og energiforbruk i papirmasse- og papirfabrikker er beste tilgjengelige teknikk å 

benytte teknikk a) og en kombinasjon av de andre teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a 

Bruk av en energistyringsordning som omfatter 

samtlige av følgende punkter: 

i) En vurdering av fabrikkens samlede energifor-

bruk og produksjon 

ii) Stadfesting, måling og optimering av mu-

lighetene for energiutvinning 

iii) Overvåking og opprettholdelse av situasjonen 

som er optimert i forhold til energiforbruk 

Kan anvendes generelt. 

b 

Utvinning av energi ved å forbrenne avfall og rester 

fra produksjonen av papirmasse og papir som har et 

høyt organisk innhold og høy brennverdi, idet det tas 

hensyn til BAT 12 

Bare relevant dersom det ikke er mulig å gjenvinne 

eller bruke på nytt avfall og rester fra produksjonen av 

papirmasse og papir som har et høyt organisk innhold 

og høy brennverdi. 
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 Teknikk Anvendelsesområde 

c 

Dekke etterspørselen etter damp og elektrisk kraft i 

størst mulig grad gjennom kraftvarmeproduksjon 

(CHP) 

Gjelder for alle nye anlegg og ved større ombygginger 

av kraftverket. Anvendelsen i eksisterende anlegg kan 

være begrenset som følge av fabrikkens utforming og 

tilgjengelig plass. 

d 

Bruk av overskuddsvarme til å tørke biomasse og 

slam, varme opp tilførselsvann til fyrkjeler og 

prosessvann, varme opp bygninger osv. 

Anvendelsen av denne teknikken kan være begrenset i 

tilfeller hvor varmekilden og oppvarmingsstedet er 

langt fra hverandre. 

e Bruk av termokompressorer 

Gjelder for både nye og eksisterende anlegg og for 

alle papirkvaliteter, samt for bestrykningsmaskiner, 

såfremt det finnes damp med middels trykk. 

f Isolering av rørdeler som leder damp og kondensat 

Kan anvendes generelt. 

g 
Bruk av energieffektive vakuumsystemer til av-

vanning 

h 
Bruk av høyeffektive elektriske motorer, pumper og 

røreverk 

i 
Bruk av frekvensomformere til vifter, kompressorer 

og pumper 

j 
Tilpasning av damptrykknivåer etter faktiske trykk-

behov 

Beskrivelse 

Teknikk c): Samtidig produksjon av varme og elektrisk og/eller mekanisk energi i en og samme prosess i et 

kraftvarmeverk (CHP). Kraftvarmeverk innenfor papirmasse- og papirindustrien bruker vanligvis dampturbiner 

og/eller gassturbiner. Den økonomiske levedyktigheten (mulige besparelser og tilbakebetalingstid) avhenger først og 

fremst av kostnadene til elektrisk kraft og brensel. 

1.1.5 Utslipp av lukt 

Med hensyn til utslipp av illeluktende svovelholdige gasser fra sulfat- og sulfittmassefabrikker, vises det til de 

prosesspesifikke BAT i avsnitt 1.2.2 og 1.3.2. 

BAT 7. For å forebygge og redusere utslipp av luktende forbindelser fra spillvannssystemet er beste tilgjengelige 

teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

I. Gjelder for lukt i forbindelse med lukkede vannkretsløp 

a Utforming av papirfabrikkens prosesser, lagertanker for stoffer og vann samt rør og innløpskasser med 

henblikk på å unngå lang oppholdstid, dødsoner eller områder med dårlig blanding i vannkretsløp og 

tilhørende utstyr, slik at det ikke oppstår ukontrollerte avleiringer og forråtnelse og nedbryting av organisk og 

biologisk materiale. 

b Bruk av biocider, dispergeringsmidler eller oksidasjonsmidler (f.eks. katalytisk desinfisering med hydrogen-

peroksid) for å kontrollere lukt og nedbrytende bakterievekst. 
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 Teknikk 

c Installering av interne renseprosesser («nyrer») for å redusere konsentrasjonene av organisk materiale og 

dermed eventuelle luktproblemer i bakvannssystemet. 

II. Gjelder for lukt i forbindelse med spillvannsrensing og slambehandling for å unngå forhold hvor spillvann 

eller slam blir anaerobt  

a Innføring av lukkede kloakksystemer med kontrollert ventilasjon, i noen tilfeller med bruk av kjemikalier for 

å redusere forekomsten av og oksidere hydrogensulfid i kloakksystemer. 

b Unngå overlufting i utjevningsbassenger, men opprettholde tilstrekkelig blanding. 

c Sørge for at luftebassengene har tilstrekkelig luftekapasitet og riktig blandingsforhold, og kontrollere 

luftesystemet regelmessig. 

d Sikre at oppsamling av slam fra ettersedimenteringstanken og pumpingen av returslam fungerer. 

e Begrense oppholdstiden for slam i slamlagre ved kontinuerlig å sende slammet videre til avvanningsenheter. 

f Unngå å lagre spillvann i spillvannsbassenget lenger enn nødvendig, og holde spillvannsbassenget tomt. 

g Ved bruk av slamtørking skal ventilasjonsgasser fra den termiske slamtørkingen renses gjennom utskilling 

og/eller biofiltrering (f.eks. kompostfiltre). 

h Unngå kjøletårn til ubehandlet spillvann ved å bruke platevarmevekslere. 

1.1.6 Overvåking av viktige prosessparametrer og av utslipp til vann og luft 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke viktige prosessparametrer i henhold til tabellen nedenfor. 

I. Overvåking av viktige prosessparametrer som er relevante for utslipp til luft 

Parameter Overvåkingsfrekvens 

Trykk, temperatur og innhold av oksygen, CO og vanndamp i røykgasser fra 

forbrenningsprosesser 

Kontinuerlig 

II. Overvåking av viktige prosessparametrer som er relevante for utslipp til vann 

Parameter Overvåkingsfrekvens 

Vannstrøm, temperatur og pH Kontinuerlig 

P- og N-innhold i biomasse, slamvolumindeks, overskytende ammoniakk og 

ortofosfat i spillvannet og mikroskopiundersøkelser av biomassen 

Periodisk 

Volumstrøm og CH4-innhold i biogass som produseres ved anaerob spillvanns-

rensing 

Kontinuerlig 

H2S- og CO2-innhold i biogass som produseres ved anaerob spillvannsrensing Periodisk 
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BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk er å utføre overvåkingen og målingen av utslipp til luft som angitt nedenfor, 

regelmessig, med den angitte hyppighet og i henhold til EN-standarder. Dersom EN-standarder ikke er tilgjengelige, 

er beste tilgjengelige teknikk å benytte ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som 

sikrer at det foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

 Parameter Overvåkingsfrekvens Utslippskilde Overvåking som gjelder 

a NOx og SO2 

Kontinuerlig Gjenvinningskjel 

BAT 21 

BAT 22 

BAT 36 

BAT 37 

Periodisk eller 

kontinuerlig 
Kalkovn 

BAT 24 

BAT 26 

Periodisk eller 

kontinuerlig 
Separat TRS-brenner 

BAT 28 

BAT 29 

b Støv 

Periodisk eller 

kontinuerlig 

Gjenvinningskjel (sulfat) og 

kalkovn 

BAT 23 

BAT 27 

Periodisk Gjenvinningskjel (sulfitt) BAT 37 

c 
TRS (inkludert 

H2S) 

Kontinuerlig Gjenvinningskjel BAT 21 

Periodisk eller 

kontinuerlig 
Kalkovn og separat TRS-brenner 

BAT 24 

BAT 25 

BAT 28 

Periodisk 

Diffuse utslipp fra ulike kilder 

(f.eks. fiberlinje, tanker, flissiloer 

osv.) og svake restgasser 

BAT 11 

BAT 20 

d NH3 Periodisk Gjenvinningskjel utstyrt med SNCR BAT 36 

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk er å utføre overvåkingen av utslipp til vann som angitt nedenfor, med den 

angitte hyppighet og i henhold til EN-standarder. Dersom EN-standarder ikke er tilgjengelige, er beste tilgjengelige 

teknikk å benytte ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer at det 

foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

 Parameter Overvåkingsfrekvens Overvåking som gjelder 

a 
Kjemisk oksygenforbruk (COD) eller 

Totalt organisk karbon (TOC)(1) 
Daglig(2)(3) 

BAT 19 

BAT 33 

BAT 40 

BAT 45 

BAT 50 

b BOD5 eller BOD7 Ukentlig (en gang i uken) 

c Totalt suspenderte stoffer (TSS) Daglig(2)(3) 

d Totalt nitrogen Ukentlig (en gang i uken)(2) 

e Totalt fosfor Ukentlig (en gang i uken)(2) 

f EDTA, DTPA(4) Månedlig (en gang i måneden) 
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 Parameter Overvåkingsfrekvens Overvåking som gjelder 

g 
AOX (i henhold til EN ISO 

9562:2004)(5) 

Månedlig (en gang i måneden) BAT 19: bleket sulfatmasse 

Én gang annenhver måned 

BAT 33: unntatt TCF- og 

NSSC-fabrikker 

BAT 40: unntatt CTMP- og 

CMP-fabrikker 

BAT 45 

BAT 50 

h 
Relevante metaller (f.eks. Zn, Cu, Cd, 

Pb, Ni) 
Én gang i året  

(1) Det er en tendens til å erstatte COD med TOC av økonomiske og miljømessige årsaker.  Dersom TOC allerede blir målt 

som en viktig prosessparameter, er det ikke behov for å måle COD. Det bør likevel fastsettes en korrelasjon mellom de to 

parametrene for den spesifikke utslippskilden og det spesifikke trinnet i spillvannsrensingen.  

(2) Hurtigprøver kan også benyttes. Resultatene av hurtigprøver bør kontrolleres regelmessig (f.eks. månedlig) opp mot  

EN-standarder eller, dersom EN-standarder ikke er tilgjengelige, mot ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre 

internasjonale standarder som sikrer at det foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet.  

(3) For fabrikker som er i drift mindre enn sju dager i uken, kan overvåkingsfrekvensen for COD og TSS reduseres til å omfatte 

bare de dager fabrikken er i drift, eller prøvetakingsperioden kan forlenges til 48 eller 72 timer. 

(4) Gjelder når EDTA eller DTPA (kelatdannere) inngår i prosessen. 

(5) Gjelder ikke for anlegg som dokumenterer at AOX ikke dannes eller tilføres via kjemiske tilsetningsstoffer og råstoffer. 

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk er å regelmessig overvåke og vurdere diffuse TRS-utslipp fra relevante kilder. 

Beskrivelse 

Vurderingen av diffuse TRS-utslipp kan skje gjennom periodiske målinger og vurderinger av diffuse utslipp fra ulike 

kilder (f.eks. fiberlinje, tanker, flissiloer osv.) ved hjelp av direkte målinger. 

1.1.7 Avfallshåndtering 

BAT 12. For å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er beste tilgjengelige teknikk å innføre et 

system for vurdering (inkludert kartlegging) og håndtering av avfall med henblikk på å forenkle ombruk av avfall 

eller, dersom det ikke er mulig, resirkulering av avfall eller, dersom det ikke er mulig, «annen gjenvinning», herunder 

en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 

Separat innsamling av ulike avfallsfraksjoner 

(herunder sortering og klassifisering av farlig 

avfall) 

Se avsnitt 1.7.3. 

Kan anvendes generelt. 

b 

Sammenslåing av egnede restfraksjoner for å 

oppnå blandinger som kan utnyttes på en 

bedre måte 

Kan anvendes generelt. 

c 
Forbehandling av restprodukter fra prosessen 

før ombruk eller resirkulering 
Kan anvendes generelt. 

d 
Materialgjenvinning og resirkulering av 

restprodukter fra prosessen på stedet 
Kan anvendes generelt. 

e 
Energiutvinning på stedet eller på et annet 

sted av avfall med høyt organisk innhold 

Ved bruk på et annet sted avhenger 

anvendelsen av en tredjepart. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

f Ekstern materialbruk 

 

Avhengig av tilstedeværelsen av en 

tredjepart. 

g Forbehandling av avfall før sluttbehandling Kan anvendes generelt. 

1.1.8 Utslipp til vann 

Ytterligere opplysninger om spillvannsrensing i papirmasse- og papirfabrikker og prosesspesifikke BAT-AEL finnes i 

avsnitt 1.2 til 1.6. 

BAT 13. For å redusere utslippet av næringsstoffer (nitrogen og fosfor) til resipienter er beste tilgjengelige teknikk å 

erstatte kjemiske tilsetningsstoffer med høyt nitrogen- og fosforinnhold med tilsetningsstoffer med lavt nitrogen- og 

fosforinnhold. 

Anvendelsesområde 

Gjelder dersom nitrogenet i de kjemiske tilsetningsstoffene ikke er biotilgjengelig (dvs. at det ikke kan fungere som 

næringsstoff ved biologisk rensing) eller dersom det foreligger et overskudd i næringsstoffbalansen. 

BAT 14. For å redusere utslipp av forurensende stoffer til resipienter er beste tilgjengelige teknikk å benytte alle 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Primærrensing (fysisk-kjemisk) 

Se avsnitt 1.7.2.2. 

b Sekundærrensing (biologisk)(1) 

(1) Gjelder ikke for anlegg hvor den biologiske belastningen i spillvannet etter primærrensing er svært lav, f.eks. visse 

papirfabrikker som produserer spesialpapir. 

BAT 15. Når det er behov for ytterligere fjerning av organiske stoffer, nitrogen eller fosfor, er beste tilgjengelige 

teknikk å bruke tertiærrensing som beskrevet i avsnitt 1.7.2.2. 

BAT 16. For å redusere utslipp av forurensende stoffer fra biologiske renseanlegg til resipienter er beste tilgjengelige 

teknikk å benytte alle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Passende utforming og drift av det biologiske renseanlegget 

b Regelmessige kontroller av den aktive biomassen 

c Justering av næringstilførselen (nitrogen og fosfor) til den aktive biomassens reelle behov 
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1.1.9 Støyutslipp 

BAT 17. For å redusere utslipp av støy fra produksjon av papirmasse og papir er beste tilgjengelige teknikk å 

benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Støyreduksjonsprogram 

Et støyreduksjonsprogram omfatter 

kartlegging av støykilder og berørte 

områder, beregninger og målinger av 

støynivåer for å rangere støykildene 

etter støynivå, og identifisering av den 

mest kostnadseffektive kombinasjonen 

av teknikker, samt gjennomføring og 

overvåking av disse. 

Kan anvendes generelt. 

b 

Strategisk planlegging av 

plassering av utstyr, enheter 

og bygninger 

Støynivåer kan reduseres ved å øke 

avstanden mellom støykilden og motta-

keren og ved å bruke bygninger som 

støyskjermer. 

Kan anvendes generelt for nye 

anlegg. For eksisterende anlegg kan 

muligheten til å flytte utstyr og 

produksjonsenheter være begrenset 

på grunn av plassmangel eller for 

høye kostnader. 

c 

Drifts- og arbeidsmetoder i 

bygninger som inneholder 

støyende utstyr 

Dette omfatter: 

— bedre inspeksjon og vedlikehold av 

utstyr for å forebygge feil, 

— lukking av dører og vinduer i 

områder under tak, 

— betjening av utstyr foretas av 

personale med erfaring, 

— opphør av støyende virksomhet om 

natten, 

— tiltak for støykontroll i forbindelse 

med vedlikehold. 

Kan anvendes generelt. d 
Avskjerming av støyende 

utstyr og enheter 

Avskjerming av støyende utstyr, som 

verktøy til tømmerhåndtering, hydrau-

liske enheter og kompressorer, i 

separate strukturer, f.eks. bygninger 

eller lydisolerte skap, hvor innvendig og 

utvendig kledning består av lyddempen-

de materiale. 

e Bruk av støysvakt utstyr og støydempere på utstyr og rørledninger 

f Vibrasjonsisolering 

Vibrasjonsisolering av maskiner og 

atskilt plassering av støykilder og 

komponenter med potensiell resonans. 

g Lydisolering av bygninger 

Dette kan omfatte bruk av 

— lydabsorberende materialer i vegger 

og tak, 

— lydisolerende dører, 

— dobbeltisolerte vinduer. 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1701 

 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

h Støydemping 

Støyspredning kan reduseres ved å sette 

opp barrierer mellom støykilder og 

mottakere. Egnede barrierer er støy-

skjermer, voller og bygninger. Egnede 

teknikker til støydemping er blant annet 

å montere lyddempere og dempingsledd 

på støyende utstyr, som dampventiler og 

ventilasjonsutslipp på tørkemaskiner. 

Kan anvendes generelt for nye 

anlegg. For eksisterende anlegg kan 

muligheten til å montere barrierer 

være begrenset på grunn av 

plassmangel. 

i 

Bruk av maskiner med større kapasitet til å håndtere tømmer for å 

minske løfte- og transporttider og støy fra tømmer som faller ned på 

tømmerstabler eller matebordet 

Kan anvendes generelt. 

j 

Bedre arbeidsmetoder, f.eks. at tømmer slippes på stablene eller 

matebordet fra en lavere høyde, og umiddelbar tilbakemelding til 

operatørene om støynivået 

1.1.10 Avvikling 

BAT 18. For å forebygge forurensningsrisiko ved avvikling av et anlegg er beste tilgjengelige teknikk å benytte de 

generelle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Sikre at underjordiske tanker og rørsystemer enten unngås helt i utformingsfasen eller at plasseringen av dem 

er godt kjent og dokumentert. 

b Utarbeide retningslinjer for tømming av prosessutstyr, beholdere og rørsystemer. 

c Sikre at anlegget avvikles på en ren måte, f.eks. ved at stedet rengjøres og rehabiliteres. Jordens naturlige 

funksjoner bør om mulig opprettholdes. 

d Bruke et overvåkingsprogram, særlig for grunnvann, for å oppdage eventuelle framtidige virkninger på stedet 

eller i tilgrensende områder. 

e Utarbeide og ajourføre en plan for avvikling av anlegget eller opphør av virksomheten, basert på risikoanalyser, 

som omfatter en åpen organisering av avviklingsarbeidet, idet det tas hensyn til relevante, lokale særlige 

forhold. 

1.2 BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJONSPROSESSEN FOR SULFATMASSE 

For integrerte papirmasse- og papirfabrikker med sulfatmasseprosess får de prosesspesifikke BAT-konklusjonene for 

papirproduksjon i avsnitt 1.6 anvendelse, i tillegg til BAT-konklusjonene i dette avsnitt. 

1.2.1 Spillvann og utslipp til vann 

BAT 19. For å redusere utslipp av forurensende stoffer fra hele fabrikken til resipienter er beste tilgjengelige teknikk 

TCF-bleking eller moderne ECF-bleking (se beskrivelse i avsnitt 1.7.2.1), og en passende kombinasjon av teknikkene 

angitt i BAT 13, BAT 14, BAT 15 og BAT 16 samt teknikkene nedenfor.  
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Modifisert koking før bleking 

Se avsnitt 1.7.2.1. 

Kan anvendes generelt. 
b Delignifisering med oksygen før bleking 

c 
Lukket siling av ubleket masse og effektiv 

vasking av ubleket masse 

d 
Delvis resirkulering av prosessvann i 

blekeriet 

Resirkulering av vann kan være begren-

set som følge av avleiring i forbindelse 

med bleking. 

e 

Effektiv overvåking og oppsamling av 

spillvann gjennom et passende gjenvinnings-

system 

Kan anvendes generelt. 

f 

Opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i 

inndampingsanlegget for svartlut og i 

gjenvinningskjelen for å kunne håndtere 

toppbelastninger 
Kan anvendes generelt. 

g 

Avdriving av kontaminerte (illeluktende) 

kondensater og ombruk av kondensater i 

prosessen 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 1 og 2. Utslippsnivåene som er forbundet med BAT, gjelder ikke for sulfatmassefabrikker som produserer 

dissolvingmasse. 

Referanseverdien for spillvannsstrøm for sulfatmassefabrikker er fastsatt i BAT 5. 

Tabell 1 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en fabrikk som 

produserer bleket sulfatmasse 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/ADt(1) 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 7–20 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,3–1,5 

Totalt nitrogen 0,05–0,25(2) 

Totalt fosfor 
0,01–0,03(2) 

Eukalyptus: 0,02–0,11 kg/ADt(3) 

Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX)(4)(5) 0–0,2 

(1) BAT-AEL-intervallene gjelder produksjon av kommersiell papirmasse og papirmasseproduksjon i integrerte fabrikker (utslipp 

fra papirproduksjon omfattes ikke). 

(2) Et kompakt biologisk renseanlegg for spillvann kan medføre noe høyere utslippsnivåer. 

(3) Den øvre delen av intervallet gjelder fabrikker som benytter eukalyptus fra områder med høye fosfornivåer (f.eks. iberisk 

eukalyptus). 

(4) Gjelder for fabrikker som bruker klorholdige kjemikalier til bleking. 

(5) For fabrikker som produserer papirmasse med høy styrke, stivhet og renhet (f.eks. til væskekartong og LWC), kan det 

forekomme AOX-utslippsnivåer på opptil 0,25 kg/ADt. 
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Tabell 2 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en fabrikk som 

produserer ubleket sulfatmasse 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/ADt(1) 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 2,5–8 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,3–1,0 

Totalt nitrogen 0,1–0,2(2) 

Totalt fosfor 0,01–0,02(2) 

(1) BAT-AEL-intervallene gjelder produksjon av kommersiell papirmasse og papirmasseproduksjon i integrerte fabrikker (utslipp 

fra papirproduksjon omfattes ikke). 

(2) Et kompakt biologisk renseanlegg for spillvann kan medføre noe høyere utslippsnivåer. 

BOD-konsentrasjonen i det rensede spillvannet forventes å være lav (rundt 25 mg/l i en 24-timers sammensatt prøve). 

1.2.2 Utslipp til luft 

1.2.2.1 Reduksjon av utslipp av sterkt og svakt luktende gasser 

BAT 20. For å redusere luktutslipp og TRS-utslipp som skyldes sterkt og svakt luktende gasser, er beste tilgjengelige 

teknikk å forebygge diffuse utslipp ved å samle inn alle prosessbaserte svovelholdige gasser, herunder alle 

svovelholdige utslipp fra ventilasjonskanaler, ved å benytte samtlige av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a 

Innsamlingssystemer for sterkt og svakt luktende gasser, med følgende egenskaper: 

— lokk, avtrekkshetter, kanaler og avtrekkssystem med tilstrekkelig kapasitet, 

— system for kontinuerlig lekkasjesøking, 

— sikkerhetstiltak og -utstyr. 

b 
Forbrenning av sterke og svake 

ikke-kondenserbare gasser 

Forbrenning kan foregå ved bruk av 

—  gjenvinningskjel, 

—  kalkovn(1), 

—  separat TRS-brenner utstyrt med våtskrubbere til fjerning av SOx 

eller 

—  kraftkjel(2). 

For at det alltid skal være mulig å forbrenne sterkt luktende gasser, må 

reservesystemer være installert. Kalkovner kan fungere som 

reservesystem for gjenvinningskjeler. Annet reserveutstyr er fakler og 

kompaktkjel. 

c Registrering av når forbrenningssystemet ikke er tilgjengelig og eventuelle resulterende utslipp(3) 

(1) Kalkovnens SOx-utslippsnivåer stiger betraktelig når sterke ikke-kondenserbare gasser tilføres ovnen og det ikke benyttes 

alkaliske skrubbere. 

(2) Gjelder for behandling av svakt luktende gasser. 

(3) Gjelder for behandling av sterkt luktende gasser. 
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An vendel seso mråd e  

Kan anvendes generelt for nye anlegg og ved større ombygginger av eksisterende anlegg. Det kan være vanskelig å 

installere nødvendig utstyr i eksisterende anlegg på grunn av begrensninger knyttet til utforming og plass. 

Anvendelsen av forbrenning kan være begrenset av sikkerhetsmessige årsaker, og i så fall kan det benyttes 

våtskrubbere. 

Utslippsnivået som er forbundet med BAT for totalredusert svovel (TRS) i svake restgasser, er 0,05–0,2 kg S/ADt. 

1.2.2.2 Reduksjon av utslipp fra en gjenvinningskjel 

SO2- og TRS-utslipp 

BAT 21. For å redusere SO2- og TRS-utslipp fra en gjenvinningskjel er beste tilgjengelige teknikk å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a 
Økning i svartlutens innhold av tørrstoffer (DS) 

Svartluten kan konsentreres gjennom inndamping før 

forbrenning. 

b 

Optimert forbrenning 

Forbrenningsforholdene kan forbedres, f.eks. gjennom 

en god blanding av luft og brensel, kontroll av ovnens 

belastning osv. 

c Våtskrubber Se avsnitt 1.7.1.3. 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 3 

Tabell 3 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for SO2- og TRS-utslipp fra en gjenvinningskjel 

Parameter 
Døgngjennomsnitt(1)(2) 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt(1) 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt(1) 

kg S/ADt 

SO2 

DS < 75 % 10–70 5–50 — 

DS 75–83 %(3) 10–50 5–25 — 

Totalredusert svovel (TRS) 1–10(4) 1–5 — 

Gassformig S (TRS-

S + SO2-S) 

DS < 75 % 

— — 

0,03–0,17 

DS 75–83 %(3) 0,03–0,13 

(1) Økt tørrstoffinnhold i svartluten fører til lavere SO2-utslipp og høyere NOx-utslipp. Av den grunn kan en gjenvinningskjel med 

lave utslippsnivåer for SO2 ligge i den øvre delen av intervallet for NOx og omvendt. 

(2) BAT-AEL-verdier omfatter ikke perioder når gjenvinningskjelen kjører med et tørrstoffinnhold som er langt lavere enn det 

normale tørrstoffinnholdet på grunn av driftsstans eller vedlikehold av inndampingsanlegget for svartlut. 

(3) Dersom en gjenvinningskjel forbrenner svartlut med et tørrstoffinnhold på over 83 %, bør utslippsnivåene for SO2 og 

gassformig S vurderes fra gang til gang. 

(4) Intervallet gjelder uten forbrenning av sterkt luktende gasser. 

DS = tørrstoffinnhold i svartluten. 
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NOx-utslipp 

BAT 22. For å redusere NOx-utslipp fra en gjenvinningskjel er beste tilgjengelige teknikk å benytte et optimert 

forbrenningssystem med samtlige av egenskapene nedenfor. 

 Teknikk 

a Datastyrt forbrenningskontroll 

b God blanding av brensel og luft 

c Trinndelte lufttilførselssystemer, f.eks. ved bruk av forskjellige lufterister og åpninger for luftinntak 

An vendel seso mråd e  

Teknikk c) gjelder for nye gjenvinningskjeler og ved en større ombygging av eksisterende gjenvinningskjeler, 

ettersom teknikken krever betydelige endringer av lufttilførselssystemene og ovnen. 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 4. 

Tabell 4 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for NOx-utslipp fra en gjenvinningskjel 

Parameter 
Årsgjennomsnitt(1) 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt(1) 

kg NOx/ADt 

NOx 

Barved 120–200(2) 
DS < 75 %: 0,8–1,4 

DS 75–83 %(3): 1,0–1,6 

Løvved 120–200(2) 
DS < 75 %: 0,8–1,4 

DS 75–83 %(3): 1,0–1,7 

(1) Økt tørrstoffinnhold i svartluten fører til lavere SO2-utslipp og høyere NOx-utslipp. Av den grunn kan en gjenvinningskjel med 

lave utslippsnivåer for SO2 ligge i den øvre delen av intervallet for NOx og omvendt. 

(2) Det faktiske utslippsnivået for NOx for en gjenvinningskjel vil avhenge av tørrstoffinnholdet og nitrogeninnholdet i svartluten, 

samt av mengden og kombinasjonen av forbrente ikke-kondenserbare gasser og andre nitrogenholdige strømmer (f.eks. 

ventilasjonsgass fra oppløsningstanken, metanol separert fra kondensatet, bioslam). Jo høyere tørrstoffinnhold og 

nitrogeninnhold i svartluten og mengde forbrente ikke-kondenserbare gasser og andre nitrogenholdige strømmer, jo nærmere 

kommer utslippsnivåene den øvre delen av BAT-AEL-intervallet. 

(3) Dersom en gjenvinningskjel forbrenner svartlut med et tørrstoffinnhold på over 83 %, bør utslippsnivåene for NOx vurderes fra 

gang til gang. 

DS = tørrstoffinnhold i svartluten. 

Støvutslipp 

BAT 23. For å redusere støvutslipp fra en gjenvinningskjel er beste tilgjengelige teknikk å benytte et elektrofilter 

(ESP) eller en kombinasjon av elektrofilter og våtskrubber.  
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Beskr ivel se  

Se avsnitt 1.7.1.1. 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 5. 

Tabell 5 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for støvutslipp fra en gjenvinningskjel 

Parameter Støvrensesystem Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg støv/ADt 

Støv 

Nytt anlegg eller større ombygging 10–25 0,02–0,20 

Eksisterende 10–40(1) 0,02–0,3(1) 

(1) For en eksisterende gjenvinningskjel utstyrt med et elektrofilter som nærmer seg slutten av levetiden, kan utslippsnivåene over 

tid øke til opptil 50 mg/Nm3 (tilsvarende 0,4 kg/ADt) 

1.2.2.3 Reduksjon av utslipp fra en kalkovn 

SO2-utslipp 

BAT 24. For å redusere SO2-utslipp fra en kalkovn er beste tilgjengelige teknikk å benytte en av teknikkene nedenfor 

eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Valg av brensel / brensel med lavt svovelinnhold 

Se avsnitt 1.7.1.3. 

b 
Begrenset forbrenning av svovelholdige sterkt luktende gasser i 

kalkovnen 

c Kontroll av Na2S-innhold i tilført kalkslam 

d Alkalisk skrubber 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 6. 

Tabell 6 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for SO2- og svovelutslipp fra en kalkovn 

Parameter(1) 
Årsgjennomsnitt 

mg SO2/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg S/ADt 

SO2 når det ikke forbrennes sterke gasser i kalkovnen 5–70 — 
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Parameter(1) Årsgjennomsnitt 

mg SO2/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg S/ADt 

SO2 når det forbrennes sterke gasser i kalkovnen 55–120 — 

Gassformig S (TRS-S + SO2-S) når det ikke forbrennes 

sterke gasser i kalkovnen 
— 0,005–0,07 

Gassformig S (TRS-S + SO2-S) når det forbrennes 

sterke gasser i kalkovnen 
— 0,055–0,12 

(1) «sterke gasser» omfatter metanol og terpentin 

TRS-utslipp 

BAT 25. For å redusere TRS-utslipp fra en kalkovn er beste tilgjengelige teknikk å benytte en av teknikkene 

nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Kontroll av oksygenoverskudd 

Se avsnitt 1.7.1.3. 

b Kontroll av Na2S-innhold i tilført kalkslam 

c Kombinasjon av elektrofilter og alkalisk skrubber Se avsnitt 1.7.1.1. 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 7. 

Tabell 7 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for TRS-utslipp fra en kalkovn 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

mg S/Nm3 ved 6 % O2 

Totalredusert svovel (TRS) < 1–10(1) 

(1) For kalkovner som forbrenner sterke gasser (herunder metanol og terpentin), kan den øvre delen av AEL-intervallet være opptil 

40 mg/Nm3. 

NOx-utslipp 

BAT 26. For å redusere NOx-utslipp fra en kalkovn er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Optimert forbrenning og forbrenningskontroll 

Se avsnitt 1.7.1.2. 

b God blanding av brensel og luft 

c Brenner med lavt utslipp av NOx 

d Valg av brensel / brensel med lavt N-innhold 
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Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 8. 

Tabell 8 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for NOx-utslipp fra en kalkovn 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg NOx/ADt 

NOx 

Flytende brensler 100–200(1) 0,1–0,2(1) 

Gassformige 

brensler 
100–350(2) 0,1–0,3(2) 

(1) Ved bruk av flytende brensler av vegetabilsk opprinnelse (f.eks. terpentin, metanol, tallolje), herunder biprodukter av 

papirmasseprosessen, kan det forekomme utslippsnivåer på opptil 350 mg/Nm3 (tilsvarende 0,35 kg NOx/ADt). 

(2) Ved bruk av gassformige brensler av vegetabilsk opprinnelse (f.eks. ikke-kondenserbare gasser), herunder biprodukter av 

papirmasseprosessen, kan det forekomme utslippsnivåer på opptil 450 mg/Nm3 (tilsvarende 0,45 kg NOx/ADt). 

Støvutslipp 

BAT 27. For å redusere støvutslipp fra en kalkovn er beste tilgjengelige teknikk å benytte et elektrofilter (ESP) eller 

en kombinasjon av elektrofilter og våtskrubber. 

Beskr ivel se  

Se avsnitt 1.7.1.1. 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 9. 

Tabell 9 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for støvutslipp fra en kalkovn 

Parameter Støvrensesystem 
Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg støv/ADt 

Støv 

Nye anlegg eller større ombygginger 10–25 0,005–0,02 

Eksisterende 10–30(1) 0,005–0,03(1) 

(1) For en eksisterende kalkovn med et elektrofilter som nærmer seg slutten av levetiden, kan utslippsnivåene over tid øke til opptil 

50 mg/Nm3 (tilsvarende 0,05 kg/ADt) 

1.2.2.4 Reduksjon av utslipp fra en brenner for sterkt luktende gasser (separat TRS-brenner) 

BAT 28. For å redusere SO2-utslipp fra forbrenning av sterkt luktende gasser i en separat TRS-brenner er beste 

tilgjengelige teknikk å benytte en alkalisk SO2-skrubber.  
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Uts l ippsn i våer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 10. 

Tabell 10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for SO2- og TRS-utslipp fra forbrenning av sterke gasser i en 

separat TRS-brenner 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 9 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg S/ADt 

SO2 20–120 — 

TRS 1–5  

Gassformig S (TRS-S + SO2-S) — 0,002–0,05(1) 

(1) Denne BAT-AEL-verdien er basert på en gasstrøm i intervallet 100–200 Nm3/ADt. 

BAT 29. For å redusere NOx-utslipp fra forbrenning av sterkt luktende gasser i en separat TRS-brenner er beste 

tilgjengelige teknikk å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Optimering av 

brenner/forbrenning 
Se avsnitt 1.7.1.2. Kan anvendes generelt. 

b Trinnvis forbrenning Se avsnitt 1.7.1.2. 

Kan anvendes generelt for nye anlegg og ved større 

ombygginger. Kan anvendes for eksisterende fabrikker bare 

dersom det er plass til utstyret. 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 11. 

Tabell 11 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for NOx-utslipp fra forbrenning av sterke gasser i en separat TRS-

brenner 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 9 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg NOx/ADt 

NOx 50–400(1) 0,01–0,1(1) 

(1) Dersom et eksisterende anlegg ikke har mulighet for å bytte til trinnvis forbrenning, kan det forekomme utslippsnivåer på opptil 

1000 mg/Nm3 (tilsvarende 0,2 kg/ADt). 

1.2.3 Avfallsproduksjon 

BAT 30. For å forebygge avfallsproduksjon og begrense mengden fast avfall som må sluttbehandles, er beste 

tilgjengelige teknikk å resirkulere støv fra elektrofiltrene i svartlutens gjenvinningskjel til prosessen.  
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Anvendelsesområde 

Resirkulering av støv kan være begrenset på grunn av fremmedstoffer i støvet. 

1.2.4 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 31. For å redusere forbruket av termisk energi (damp), få mest mulig ut av de anvendte energibærerne og 

redusere forbruket av elektrisk kraft, er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Høyt tørrstoffinnhold i bark gjennom effektiv pressing eller tørking 

b Høyeffektive dampkjeler, f.eks. lave temperaturer i røykgasser 

c Effektive sekundærvarmeanlegg 

d Lukkede vannkretsløp, også i blekeriet 

e Høy papirmassekonsentrasjon (teknikk med middels eller høy konsentrasjon) 

f Høyeffektivt inndampingsanlegg 

g Gjenvinning av varme fra oppløsningstanker, f.eks. gjennom ventilasjonsskrubbere 

h 
Gjenvinning og bruk av lavtemperaturstrømmer fra spillvann og andre restvarmekilder til å varme opp 

bygninger, tilførselsvann til kjeler og prosessvann 

i Passende bruk av sekundærvarme og sekundærkondensat 

j Overvåking og kontroll av prosesser ved hjelp av avanserte kontrollsystemer 

k Optimering av det integrerte nettet av varmevekslere 

l Gjenvinning av varme fra røykgassene fra gjenvinningskjelen, mellom elektrofilteret og viften 

m Opprettholdelse av så høy papirmassekonsentrasjon som mulig i forbindelse med siling og vasking 

n Bruk av hastighetskontroll for diverse store motorer 

o Bruk av effektive vakuumpumper 

p Passende størrelser på rør, pumper og vifter 

q Optimerte tanknivåer 

BAT 32. For å øke effektiviteten i produksjonen av elektrisk kraft er beste tilgjengelige teknikk å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Høyt tørrstoffinnhold i svartluten (øker kjelens effektivitet, dampproduksjonen og dermed kraftproduksjonen) 

b 
Høyt trykk og høy temperatur i gjenvinningskjelen; i nye gjenvinningskjeler kan trykket være minst 100 bar 

og temperaturen 510 °C 
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 Teknikk 

c Så lavt trykk i mottrykksturbinens avløpsdamp som teknisk mulig 

d Kondensasjonsturbin til kraftproduksjon fra overskuddsdamp 

e Høy turbineffektivitet 

f Forvarming av tilførselsvann til en temperatur nær kokepunktet 

g Forvarming av forbrenningsluften og brenslet som tilføres kjelene 

1.3 BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJONSPROSESSEN FOR SULFITTMASSE 

For integrerte papirmasse- og papirfabrikker med sulfittmasseprosess får de prosesspesifikke BAT-konklusjonene for 

papirproduksjon i avsnitt 1.6 anvendelse, i tillegg til den beste tilgjengelige teknikk i dette avsnitt. 

1.3.1 Spillvann og utslipp til vann 

BAT 33. For å forebygge og redusere utslipp av forurensende stoffer fra hele fabrikken til resipienter er beste 

tilgjengelige teknikk en passende kombinasjon av teknikkene angitt i BAT 13, BAT 14, BAT 15 og BAT 16 samt 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Forlenget modifisert koking før bleking 

Se avsnitt 1.7.2.1. 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av 

krav til papirmassens kvalitet (når det kreves 

høy styrke). b Delignifisering med oksygen før bleking 

c 
Lukket siling av ubleket masse og 

effektiv vasking av ubleket masse 
Kan anvendes generelt. 

d 

Inndamping av spillvann fra trinnet med 

varm alkalisk ekstraksjon og forbrenning 

av konsentrater i en sodakjel 

Begrenset anvendelse for fabrikker som 

produserer dissolvingmasse, når biologisk 

spillvannsrensing i flere trinn skaper en mer 

gunstig miljøsituasjon sett under ett. 

e TCF-bleking 

Begrenset anvendelse for papirmassefabrikker 

som produserer kommersiell papirmasse med 

høy lyshet, og for fabrikker som produserer 

spesialpapirmasse til kjemiske bruksområder. 

f Bleking med lukket kretsløp 

Gjelder bare for anlegg som bruker samme 

base til koking og pH-justering i forbindelse 

med bleking. 

g 

MgO-basert forbleking og resirkulering 

av vaskevæsker fra forbleking til 

vasking av ubleket masse 

Anvendelsen kan være begrenset av faktorer 

som produktkvalitet (f.eks. renhet og lyshet), 

kappatall etter koking, anleggets hydrauliske 

kapasitet og kapasiteten til tanker, inndampere 

og gjenvinningskjeler, samt muligheten for å 

rengjøre vaskeutstyret. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

h 
pH-justering av svaklut før/i inn-

dampingsanlegget 
 

Kan anvendes generelt for magnesiumbaserte 

anlegg. Det er nødvendig med reserve-

kapasitet i gjenvinningskjelen og askekrets-

løpet. 

i 
Anaerob rensing av kondensatene fra 

inndampingsanleggene 
 Kan anvendes generelt. 

j 
Avdriving og gjenvinning av SO2 fra 

inndampingsanleggenes kondensater 
 

Anvendes dersom det er nødvendig å beskytte 

den anaerobe spillvannsrensingen. 

k 

Effektiv overvåking og oppsamling av 

spillvann med et system for gjenvinning 

av kjemikalier og energi 

 Kan anvendes generelt. 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 12 og 13. Utslippsnivåene som er forbundet med BAT, gjelder ikke for fabrikker som produserer 

dissolvingmasse og for produksjon av spesialpapirmasse til kjemiske bruksområder. 

Referanseverdien for spillvannsstrøm for sulfittmassefabrikker er fastsatt i BAT 5. 

Tabell 12 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en 

papirmassefabrikk som produserer bleket sulfittpapirmasse og magnefittpapirmasse 

Parameter Bleket sulfittpapirmasse(1) Magnefittpapirmasse(1) 

 Årsgjennomsnitt 

kg/ADt(2) 

Årsgjennomsnitt 

kg/ADt 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 10–30(3) 20–35 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,4–1,5 0,5–2,0 

Totalt nitrogen 0,15–0,3 0,1–0,25 

Totalt fosfor 0,01–0,059(3) 0,01–0,07 

 Årsgjennomsnitt 

mg/l 

 

Adsorberbare organisk bundne 

halogener (AOX) 

0,5–1,5(4)(5)  

(1) BAT-AEL-intervallene gjelder produksjon av kommersiell papirmasse og papirmasseproduksjon i integrerte fabrikker (utslipp 

fra papirproduksjon omfattes ikke). 

(2) BAT-AEL-verdiene gjelder ikke for papirmassefabrikker som produserer masse til naturlig fett-tett papir). 

(3) BAT-AEL-verdiene for COD og totalt fosfor gjelder ikke for kommersiell eukalyptusbasert papirmasse. 

(4) Fabrikker som produserer kommersiell sulfittmasse, kan anvende en lett bleking med ClO2 for å oppfylle produktkravene, noe 

som fører til AOX-utslipp. 

(5) Gjelder ikke for TCF-fabrikker. 
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Tabell 13 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en 

sulfittmassefabrikk som produserer NSSC-masse 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/ADt(1) 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 3,2–11 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,5–1,3 

Totalt nitrogen 0,1–0,2(2) 

Totalt fosfor 0,01–0,02 

(1) BAT-AEL-intervallene gjelder produksjon av kommersiell papirmasse og papirmasseproduksjon i integrerte fabrikker (utslipp 

fra papirproduksjon omfattes ikke). 

(2) På grunn av prosesspesifikke høyere utslipp gjelder ikke BAT-AEL-verdiene for totalt nitrogen for ammoniumbasert produksjon 

av NSSC-masse. 

BOD-konsentrasjonen i det rensede spillvannet forventes å være lav (rundt 25 mg/l i en 24-timers sammensatt prøve). 

1.3.2 Utslipp til luft 

BAT 34. For å forebygge og redusere SO2-utslipp er beste tilgjengelige teknikk å samle inn alle gasstrømmer med 

høy konsentrasjon av SO2 fra produksjonen av sur lut, råtnetanker, diffusorer eller luftetanker samt å gjenvinne 

svovelbestanddelene. 

BAT 35. For å forebygge og redusere diffuse svovelholdige og luktende utslipp fra vasking, siling og inndamping er 

beste tilgjengelige teknikk å samle inn disse svake gassene og benytte en av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Forbrenning i en gjenvinnings-

kjel 
Se avsnitt 1.7.1.3. 

Gjelder ikke for sulfitt-

massefabrikker som benytter 

kalsiumbasert koking. Disse 

fabrikkene har ingen gjen-

vinningskjel. 

b Våtskrubber Se avsnitt 1.7.1.3. Kan anvendes generelt. 

BAT 36. For å redusere NOx-utslipp fra en gjenvinningskjel er beste tilgjengelige teknikk å benytte et optimert 

forbrenningssystem som omfatter en eller samtlige av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Optimering av gjenvinningskjelen ved å 

kontrollere forbrenningsforholdene 

Se avsnitt 1.7.1.2. 

Kan anvendes generelt. 

b Trinnvis innsprøyting av brukt lut 
Gjelder for nye store gjenvinningskjeler og 

større ombygginger av gjenvinningskjeler. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

c 
Selektiv ikke-katalytisk reduksjon 

(SNCR) 
 

Ettermontering av utstyr på eksisterende 

gjenvinningskjeler kan være begrenset som 

følge av problemer med kalkbelegg og 

dermed større krav til rengjøring og 

vedlikehold. For ammoniumbaserte fabrik-

ker er ingen anvendelse rapportert, men på 

grunn av særlige forhold i avgassene 

forventes SNCR å være uten virkning. 

Gjelder ikke for natriumbaserte fabrikker 

på grunn av eksplosjonsfare. 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 14. 

Tabell 14 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for NOx- og NH3-utslipp fra en gjenvinningskjel 

Parameter 
Døgngjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

NOx 100–350(1) 100–270(1) 

NH3 (ammoniakksvinn for SNCR) < 5 

(1) For ammoniumbaserte fabrikker kan det forekomme høyere utslipp av NOx: opptil 580 mg/Nm3 som døgngjennomsnitt og 

opptil 450 mg/Nm3 som årsgjennomsnitt. 

BAT 37. For å redusere støv- og SO2-utslipp fra en gjenvinningskjel er beste tilgjengelige teknikk å benytte en av 

teknikkene nedenfor og begrense «sur drift» av skrubberne til det minstenivå som er nødvendig for å sikre at de 

fungerer godt. 

 Teknikk Beskrivelse 

a 
Elektrofilter eller multisykloner med flertrinns venturi-

skrubbere 

Se avsnitt 1.7.1.3. 

b 
Elektrofilter eller multisykloner med flertrinns nedstrøms-

skrubbere med dobbelt inntak 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 15.  

Tabell 15 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for støv- og SO2-utslipp fra en gjenvinningskjel 

Parameter 
Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

Støv 5–20(1)(2) 
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Parameter 
Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

 Døgngjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

SO2 100–300(3)(4)(5) 50–250(3)(4) 

(1) For gjenvinningskjeler i fabrikker som bruker mer enn 25 % løvved (rikt på kalium) som råstoff, kan det forekomme høyere 

støvutslipp på opptil 30 mg/Nm3. 

(2) BAT-AEL-verdien for støv gjelder ikke for ammoniumbaserte fabrikker. 

(3) På grunn av prosesspesifikke høyere utslipp gjelder ikke BAT-AEL-verdiene for SO2 for gjenvinningskjeler med permanent 

«sure» forhold, dvs. hvor det brukes sulfittlut som vaskemiddel i våtskrubberen som en del av sulfittgjenvinningen. 

(4) For eksisterende flertrinns venturiskrubbere kan det forekomme høyere utslipp av SO2 på opptil 400 mg/Nm3 som 

døgngjennomsnitt og opptil 350 mg/Nm3 som årsgjennomsnitt. 

(5) Gjelder ikke under «sur drift», dvs. i perioder med forebyggende skylling og fjerning av avleiringer i skrubberne. I disse 

periodene kan utslippsnivåene være på opptil 300–500 mg SO2/Nm3 (ved 5 % O2) ved rengjøring av en av skrubberne og opptil 

1200 mg SO2/Nm3 (middelverdier per halvtime ved 5 % O2) ved rengjøring av den siste skrubberen. 

Nivået for miljøprestasjon som er forbundet med beste tilgjengelige teknikk, er en varighet av sur drift på rundt 

240 timer per år for skrubberne og mindre enn 24 timer i måneden for den siste monosulfittskrubberen. 

1.3.3 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 38. For å redusere forbruket av termisk energi (damp), få mest mulig ut av de anvendte energibærerne og 

redusere forbruket av elektrisk kraft, er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Høyt tørrstoffinnhold i bark gjennom effektiv pressing eller tørking 

b Høyeffektive dampkjeler, f.eks. lave temperaturer i avgasser 

c Effektivt sekundærvarmeanlegg 

d Lukkede vannkretsløp, også i blekeriet 

e Høy papirmassekonsentrasjon (teknikker med middels eller høy konsentrasjon) 

f Gjenvinning og bruk av lavtemperaturstrømmer fra spillvann og andre restvarmekilder til å varme opp 

bygninger, tilførselsvann til kjeler og prosessvann 

g Passende bruk av sekundærvarme og sekundærkondensat 

h Overvåking og kontroll av prosesser ved hjelp av avanserte kontrollsystemer 

i Optimering av det integrerte nettet av varmevekslere 

j Opprettholdelse av så høy papirmassekonsentrasjon som mulig i forbindelse med siling og vasking 

k Optimerte tanknivåer 
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BAT 39. For å øke effektiviteten i produksjonen av elektrisk kraft er beste tilgjengelige teknikk å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Høyt trykk og høy temperatur i gjenvinningskjelen 

b Så lavt trykk i mottrykksturbinens avløpsdamp som teknisk mulig 

c Kondensasjonsturbin til kraftproduksjon fra overskuddsdamp 

d Høy turbineffektivitet 

e Forvarming av tilførselsvann til en temperatur nær kokepunktet 

f Forvarming av forbrenningsluften og brenslet som tilføres kjelene 

1.4 BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV MEKANISK MASSE OG KJEMIMEKANISK MASSE 

BAT-konklusjonene i dette avsnitt gjelder for alle integrerte fabrikker som produserer mekanisk papirmasse, papir og 

papp og for fabrikker som produserer mekanisk papirmasse samt for CTMP- og CMP-papirmassefabrikker. I tillegg til 

BAT-konklusjonene i dette avsnitt gjelder også BAT 49, BAT 51, BAT 52c og BAT 53 for papirproduksjon i integrerte 

fabrikker som produserer mekanisk papirmasse, papir og papp. 

1.4.1 Spillvann og utslipp til vann 

BAT 40. For å redusere bruk av råvann, spillvannsstrøm og forurensningsbelastning er beste tilgjengelige teknikk en 

passende kombinasjon av teknikkene angitt i BAT 13, BAT 14, BAT 15 og BAT 16 og teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Motstrøms strømning av prosessvann og 

atskilte vannsystemer 

Se avsnitt 1.7.2.1. 

Kan anvendes generelt. 
b Høykonsentrert bleking 

c 

Vasking før raffinering av mekanisk 

papirmasse av barved ved hjelp av forbehand-

ling av flis 

d 
Erstatning av NaOH med Ca(OH)2 eller 

Mg(OH)2 som alkali ved peroksidbleking 

Det kan være begrenset anvendelse for 

de høyeste lyshetsnivåene. 

e 
Gjenvinning av fibrer og fyllstoffer og 

rensing av bakvann (papirproduksjon) 

Kan anvendes generelt. 

f 
Optimert utforming og konstruksjon av 

tanker og innløpskasser (papirproduksjon) 
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Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 16. Disse BAT-AEL-verdiene gjelder også for fabrikker som produserer mekanisk papirmasse. 

Referanseverdien for spillvannsstrøm for integrerte fabrikker som produserer kjemisk papirmasse, og for integrerte 

CTM- og CTMP-massefabrikker er fastsatt i BAT 5. 

Tabell 16 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra integrert 

produksjon av papir og papp fra mekanisk papirmasse som er produsert på stedet 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/t 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 0,9–4,5(1) 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,06–0,45 

Totalt nitrogen 0,03–0,1(2) 

Totalt fosfor 0,001–0,01 

(1) For sterkt bleket mekanisk papirmasse (70–100 % av fibrene i det ferdige papiret) kan det forekomme utslippsnivåer på opptil 

8 kg/t. 

(2) Når biologisk nedbrytbare eller eliminerbare kelatdannere ikke kan brukes på grunn av kvalitetskrav til papirmassen (f.eks. høy 

lyshet), kan utslippene av totalt nitrogen være høyere enn denne BAT-AEL-verdien og bør vurderes fra gang til gang. 

Tabell 17 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en fabrikk 

som produserer CTMP- eller CMP-masse 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/ADt 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 12–20 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,5–0,9 

Totalt nitrogen 0,15–0,18(1) 

Totalt fosfor 0,001–0,01 

(1) Når biologisk nedbrytbare eller eliminerbare kelatdannere ikke kan brukes på grunn av kvalitetskrav til papirmassen (f.eks. høy 

lyshet), kan utslippene av totalt nitrogen være høyere enn denne BAT-AEL-verdien og bør vurderes fra gang til gang. 

BOD-konsentrasjonen i det rensede spillvannet forventes å være lav (rundt 25 mg/l i en 24-timers sammensatt prøve). 

1.4.2 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 41. For å redusere forbruket av termisk og elektrisk energi er beste tilgjengelige teknikk å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a Bruk av energieffektive raffinører 
Gjelder i forbindelse med utskifting, gjenopp-

bygging eller oppgradering av prosessutstyr. 
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 Teknikk Anvendelsesområde 

b 

Omfattende gjenvinning av sekundærvarme fra TMP- og 

CTMP-raffinører og ombruk av gjenvunnet damp ved 

tørking av papir eller papirmasse 

Kan anvendes generelt. 

c 
Minimering av fibertap ved bruk av effektive systemer for 

raffinering av rester (sekundære raffinører) 

d 
Installasjon av energisparende utstyr, herunder automatisk 

prosesskontroll i stedet for manuelle systemer 

e 
Reduksjon i bruk av råvann gjennom interne systemer for 

rensing og resirkulering av prosessvann 

f 
Reduksjon i direkte bruk av damp gjennom nøye 

prosessintegrering ved bruk av f.eks. pinch-analyse 

1.5 BAT-KONKLUSJONER FOR BEARBEIDING AV RETURPAPIR 

BAT-konklusjonene i dette avsnitt gjelder for alle integrerte RCF-fabrikker og for RCF-papirmassefabrikker. I tillegg 

til BAT-konklusjonene i dette avsnitt gjelder også BAT 49, BAT 51, BAT 52c og BAT 53 for papirproduksjon i 

integrerte fabrikker som produserer papirmasse, papir og papp av RCF-masse. 

1.5.1 Materialforvaltning 

BAT 42. For å forebygge eller redusere risikoen for forurensning av jord og grunnvann og for å redusere 

mengden returpapir som tas av vind og diffuse støvutslipp fra lageret som oppbevarer returpapir, er beste 

tilgjengelige teknikk å benytte én av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av disse.  

 Teknikk Anvendelsesområde 

a 
Hardt overflatebelegg i oppbevaringsområdet for 

returpapir 
Kan anvendes generelt. 

b 

Innsamling av forurenset avrenningsvann fra oppbeva-

ringsområdet for returpapir og rensing av vannet i et 

renseanlegg (regnvann som ikke er forurenset, f.eks. fra 

tak, kan slippes ut separat) 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av 

avrenningsvannets forurensningsgrad (lav kon-

sentrasjon) og/eller størrelsen på renseanleggene 

(store volumer). 

c 
Innhegning av oppbevaringsområdet for returpapir for å 

sikre mot vind 
Kan anvendes generelt. 

d 

Regelmessig rengjøring av oppbevaringsområdet og 

feiing av tilhørende veier og tømming av avløpsbrønner 

for å redusere diffuse støvutslipp. Dette reduserer 

mengden papir og fibrer som blåser med vinden og papir 

som kjøres over av kjøretøyer på stedet, som ellers vil 

kunne føre til ytterligere støvutslipp, særlig i den tørre 

årstiden 

Kan anvendes generelt. 

e 

Oppbevaring av papirballer eller løst papir under tak for 

å beskytte materialet mot værets påvirkning (fukt, 

mikrobiologiske nedbrytningsprosesser osv.) 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av 

størrelsen på området. 
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1.5.2 Spillvann og utslipp til vann 

BAT 43.  For å redusere bruk av råvann, spillvannsstrøm og forurensningsbelastning er beste tilgjengelige teknikk å 

benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Atskilte vannsystemer 

Se avsnitt 1.7.2.1. 

b 
Motstrøms strømning av prosessvann og resirkulering 

av vann 

c 
Delvis resirkulering av renset spillvann etter biologisk 

rensing 

Mange RCF-papirfabrikker resirkulerer en del av 

det biologisk rensede spillvannet ved å tilbakeføre 

det til vannkretsløpet, særlig fabrikker som 

produserer bølgepapp eller testliner. 

d Rensing av bakvann Se avsnitt 1.7.2.1. 

BAT 44. For å opprettholde avansert lukking av vannkretsløpet i fabrikker som bearbeider returpapir og for å unngå 

eventuelle negative følger av økt resirkulering av prosessvann, er beste tilgjengelige teknikk å benytte én av 

teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av disse. 

 Teknikk Beskrivelse 

a 
Overvåking og kontinuerlig kontroll av kvaliteten på 

prosessvannet 

Se avsnitt 1.7.2.1. b 
Forebygging og eliminering av biofilm ved hjelp av 

metoder som begrenser utslipp av biocider mest mulig 

c 
Fjerning av kalsium fra prosessvann gjennom en 

kontrollert utfelling av kalsiumkarbonat 

Anvendelsesområde 

Teknikk a)–c) gjelder for RCF-papirfabrikker med avansert lukking av vannkretsløpet. 

BAT 45. For å forebygge og redusere forurensningsbelastningen fra hele fabrikken fra spillvann til resipienter er 

beste tilgjengelige teknikk en passende kombinasjon av teknikkene angitt i BAT 13, BAT 14, BAT 15, BAT 16, BAT 

43 og BAT 44. 

For integrerte RCF-papirfabrikker omfatter BAT-AEL-verdiene også utslipp fra papirproduksjon, ettersom 

papirmaskinens bakvannskretsløp er tett forbundet med forarbeidingen av materialet. 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 18 og 19. 

BAT-AEL-verdiene i tabell 18 gjelder også for fabrikker som produserer RCF-papirmasse uten fjerning av 

trykksverte, og BAT-AEL-verdiene i tabell 19 gjelder også for fabrikker som produserer RCF-papirmasse med 

fjerning av trykksverte. 

Referanseverdien for spillvannsstrøm for RCF-fabrikker er fastsatt i BAT 5.  
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Tabell 18 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra integrert 

produksjon av papir og papp fra masse av resirkulerte fibrer, produsert på stedet uten fjerning av trykksverte 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/t 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 0,4(1)–1,4 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,02–0,2(2) 

Totalt nitrogen 0,008–0,09 

Totalt fosfor 0,001–0,005(3) 

Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) 0,05 for våtsterkt papir 

(1) For fabrikker med helt lukkede vannkretsløp er det ingen utslipp av COD. 

(2) For eksisterende anlegg kan det forekomme nivåer på opptil 0,45 kg/t som følge av den synkende kvaliteten på returpapir og de 

vanskeligheter som er forbundet med kontinuerlig oppgradering av renseanlegget for spillvann. 

(3) For fabrikker med en spillvannsstrøm på mellom 5 og 10 m3/t er den øvre grensen 0,008 kg/t. 

Tabell 19 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra integrert 

produksjon av papir og papp fra masse av gjenvunne fibrer, produsert på stedet med fjerning av trykksverte 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/t 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 
0,9–3,0 

0,9–4,0 for mykpapir 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 
0,08–0,3 

0,1–0,4 for mykpapir 

Totalt nitrogen 
0,01–0,1 

0,01–0,15 for mykpapir 

Totalt fosfor 
0,002–0,01 

0,002–0,015 for mykpapir 

Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) 0,05 for våtsterkt papir 

BOD-konsentrasjonen i det rensede spillvannet forventes å være lav (rundt 25 mg/l i en 24-timers sammensatt prøve).  
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1.5.3 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 46. Beste tilgjengelige teknikk er å redusere forbruket av elektrisk kraft i papirfabrikker som bearbeider RCF-

papir, ved å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a 
Høy massekonsentrasjon ved oppløsning av returpapir i 

separate fibrer 

Kan anvendes generelt for nye anlegg og ved 

større ombygging av eksisterende anlegg. 

b 

Effektiv grov- og finsiling ved å optimere rotorutforming, 

siler og sildrift, slik at det blir mulig å bruke mindre utstyr 

med lavere spesifikt energiforbruk 

c 

Energisparende forarbeiding av materiale, hvor urenheter 

utvinnes så tidlig som mulig i masseprosessen for returpapir, 

ved bruk av færre og optimerte maskinkomponenter, noe som 

begrenser den energiintensive bearbeidingen av fibrene 

1.6 BAT-KONKLUSJONER FOR PAPIRPRODUKSJON OG TILKNYTTEDE PROSESSER 

BAT-konklusjonene i dette avsnitt gjelder for alle ikke-integrerte papir- og pappfabrikker og for produksjon av papir 

og papp i integrerte sulfat-, sulfitt, CTMP- og CMP-fabrikker. 

BAT 49, BAT 51, BAT 52c og BAT 53 gjelder for alle integrerte papirmasse- og papirfabrikker. 

For integrerte papirmasse- og papirfabrikker med sulfatmasseprosess får den prosesspesifikke BAT-konklusjonen for 

papirmasseproduksjon også anvendelse, i tillegg til BAT-konklusjonene i dette avsnitt. 

1.6.1 Spillvann og utslipp til vann 

BAT 47. For å redusere produksjon av spillvann er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Optimert utforming og konstruksjon av 

tanker og innløpskasser 

Se avsnitt 1.7.2.1. 

Gjelder for nye anlegg og ved større 

ombygging av eksisterende anlegg. 

b 
Gjenvinning av fibrer og fyllstoffer og 

rensing av bakvann 
Kan anvendes generelt. 

c Resirkulering av vann 

Kan anvendes generelt. Oppløst organisk, 

uorganisk og kolloidalt materiale kan 

begrense ombruk av vann i virepartiet. 

d 
Optimering av papirmaskinens 

vannspylere 
Kan anvendes generelt. 
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BAT 48. For å redusere bruk av råvann og utslipp til vann fra fabrikker som produserer spesialpapir, er beste 

tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Bedre planlegging av papir-

produksjonen 

Bedre planlegging for å optimere produk-

sjonspartienes kombinasjoner og lengde. 

Kan anvendes generelt. 

b 

Håndtering av vannkretsløp 

for å tilpasse det til end-

ringer 

Tilpasse vannkretsløp for å kunne håndtere 

endringer i papirkvalitet, farger og kjemiske 

tilsetningsstoffer. 

c 

Renseanlegg for spillvann 

som er i stand til å håndtere 

endringer 

Tilpasning av spillvannsrensingen slik at 

variasjoner i strømmer, lave konsentrasjoner 

og ulike typer og mengder av kjemiske 

tilsetningsstoffer kan håndteres. 

d Tilpasning av vrakpapirsystemet og innløpskassens kapasitet 

e 

Mest mulig begrensning av kjemiske tilsetningsstoffer (f.eks. midler som 

gjør papiret fett- eller vanntett) som inneholder per- eller polyfluorerte 

forbindelser eller bidrar til at de dannes 

Gjelder bare for anlegg som 

produserer papir med fett- eller 

vannavvisende egenskaper. 

f 
Overgang til hjelpestoffer med lavt AOX-innhold (f.eks. for å erstatte 

våtstyrkemidler basert på epiklorhydrinharpikser) 

Gjelder bare for anlegg som 

produserer papir med høy 

våtstyrke. 

BAT 49. For å redusere utslippene av bestrykningsfarger og bindemidler som kan forstyrre det biologiske 

renseanlegget, er beste tilgjengelige teknikk å bruke teknikk a) nedenfor eller, dersom det ikke er teknisk mulig, 

teknikk b) nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 

Gjenvinning av 

bestrykningsfarger / 

resirkulering av pigmenter 

Spillvann som inneholder bestryk-

ningsfarger, samles inn separat. 

Bestrykningskjemikaliene 

gjenvinnes bl.a. gjennom 

i) ultrafiltrering, 

ii) en prosess med siling, 

flokkulering og avvanning der 

pigmentene tilbakeføres til 

bestrykningsprosessen. Det 

rensede vannet kan brukes på 

nytt i prosessen. 

For ultrafiltrering kan anvendelsen være 

begrenset når 

— spillvannsmengdene er svært små, 

— spillvannet fra bestrykningsprosessen 

genereres flere steder i fabrikken, 

— det er mange ulike bestryknings-

prosesser eller 

— sammensetningene av ulike bestryk-

ningsfarger er ikke forenlige. 

b 

Forbehandling av spillvann 

som inneholder bestryk-

ningsfarger 

Spillvann som inneholder bestryk-

ningsfarger, behandles, f.eks. 

gjennom flokkulering, for å 

beskytte den påfølgende biologiske 

spillvannsrensingen. 

Kan anvendes generelt. 

BAT 50. For å forebygge og redusere forurensningsbelastningen fra hele fabrikken fra spillvann til resipienter er 

beste tilgjengelige teknikk en passende kombinasjon av teknikkene angitt i BAT 13, BAT 14, BAT 15, BAT 47, BAT 

48 og BAT 49.  
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Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 20 og 21. 

BAT-AEL-verdiene i tabell 20 og 21 gjelder også for produksjon av papir og papp i integrerte sulfat-, sulfitt, CTMP- og 

CMP-fabrikker. 

Referanseverdien for spillvannsstrøm for ikke-integrerte papir- og pappfabrikker er fastsatt i BAT 5. 

Tabell 20 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en ikke-

integrert papir- og pappfabrikk (bortsett fra spesialpapir) 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/t 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 0,15–1,5(1) 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,02–0,35 

Totalt nitrogen 0,01–0,1 

0,01–0,15 for mykpapir 

Totalt fosfor 0,003–0,012 

Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) 0,05 for dekorpapir og våtsterkt papir 

(1) For papirfabrikker som produserer grafisk papir, gjelder den øvre delen av intervallet fabrikker som bruker stivelse i 

bestrykningsprosessen. 

BOD-konsentrasjonen i det rensede spillvannet forventes å være lav (rundt 25 mg/l i en 24-timers sammensatt prøve). 

Tabell 21 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en ikke-

integrert fabrikk som produserer spesialpapir 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/t(1) 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 0,3–5(2) 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,10–1 

Totalt nitrogen 0,015–0,4 

Totalt fosfor 0,002–0,04 

Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) 0,05 for dekorpapir og våtsterkt papir 

(1) Fabrikker med særlige forhold, som hyppige bytter av papirkvalitet (f.eks. ≥ 5 om dagen som årsgjennomsnitt), eller som 

produserer svært lett spesialpapir (≤ 30 g/m2 som årsgjennomsnitt), kan ha høyere utslipp enn den høyeste verdien i intervallet. 

(2) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet gjelder fabrikker som produserer papir med svært finfordelte fibrer som krever intens 

raffinering, og fabrikker som ofte bytter papirkvalitet (f.eks. ≥ 1–2 bytter per dag som årsgjennomsnitt). 
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1.6.2 Utslipp til luft 

BAT 51. For å redusere utslipp av flyktige organiske stoffer (VOC) fra frittstående eller integrerte bestryk-

ningsmaskiner er beste tilgjengelige teknikk å velge oppskrifter (sammensetninger) på bestrykningsfarger som 

reduserer VOC-utslipp. 

1.6.3 Avfallsproduksjon 

BAT 52. For å begrense mengden fast avfall som må sluttbehandles, er beste tilgjengelige teknikk å hindre at avfall 

oppstår og gjenvinne materialer ved å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor (se generell BAT 20). 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 

Gjenvinning av fibrer og 

fyllstoffer og rensing av 

bakvann 

Se avsnitt 1.7.2.1. Kan anvendes generelt. 

b 
Resirkuleringssystem for 

vrakpir 

Vrakpapir fra ulike steder/faser i 

papirproduksjonen samles inn, 

gjennomgår en ny papirmasserosess og 

tilbakeføres til utgangsmaterialet. 

Kan anvendes generelt. 

c 

Gjenvinning av bestryknings-

arger / resirkulering av 

pigmener 

Se avsnitt 1.7.2.1.  

d 
Ombruk av fiberslam fra den 

primære spillvannsrensingen 

Slam med høyt fiberinnhold fra den 

primære spillvannsrensingen kan 

brukes på nytt i en produksjonsrosess. 

Anvendelsen kan være begrenset 

som følge av krav til produkt-

kvaliteten. 

1.6.4 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 53. For å redusere forbruket av termisk og elektrisk energi er beste tilgjengelige teknikk å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a 
Energisparende sileteknikker (optimering av rotorutforming, 

siler og sildrift) Gjelder for nye fabrikker og større 

ombygginger. 

b Varmegjenvinning fra raffinørene i henhold til beste praksis 

c 
Optimert avvanning i papirmaskinens pressparti / brede 

presse 

Gjelder ikke for mykpapir og mange 

spesialpapirkvaliteter. 

d 
Gjenvinning av dampkondensat og bruk av effektive 

systemer for gjenvinning av varme fra avtrekksluft 

Kan anvendes generelt. 

e 
Reduksjon i direkte bruk av damp gjennom nøye 

prosessintegrering ved bruk av f.eks. pinch-analyse 

f Høyeffektive raffinører Gjelder for nye anlegg. 
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 Teknikk Anvendelsesområde 

g 
Optimering av driftsmetoden til eksisterende raffinører (f.eks. 

redusert energiforbruk på tomgang) 

Kan anvendes generelt. 
h 

Optimert utforming av pumper, turtallsregulator for pumper, 

direktedrift 

i Bruk av nyeste raffineringsteknologi 

j 
Oppvarming av papirbanen med dampkasse for å forbedre 

dreneringsevnen/avvanningskapasiteten 

Gjelder ikke for mykpapir og mange 

spesialpapirkvaliteter. 

k Optimert vakuumsystem (f.eks. e.g. turbovifter i stedet for 

vannringpumper) 

Kan anvendes generelt. 

l Optimering av produksjonen og vedlikeholdet av 

distribusjonsnettet 

m Optimering av varmegjenvinning, ventilasjonssystem og 

isolering 

n Bruk av høyeffektive motorer (EFF1) 

o Forvarming av spylevann med varmeveksler 

p Bruk av restvarme til tørking av slam eller oppgradering av 

avvannet biomasse 

q Varmegjenvinning fra aksialvifter (om slike brukes) til 

forsyning av luft til tørkehetten 

r Varmegjenvinning av avtrekksluft fra Yankee-hetten med en 

vertikal skrubber 

s Varmegjenvinning av varm avtrekksluft fra infrarød tørking 

1.7 BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

1.7.1 Beskrivelse av teknikker for forebygging og begrensning av utslipp til luft 

1.7.1.1 Støv 

Teknikk Beskrivelse 

Elektrofilter (ESP) I et elektrofilter lades og skilles partiklene under påvirkning av et elektrisk felt. De 

kan brukes under mange forskjellige driftsforhold. 

Alkalisk skrubber Se avsnitt 1.7.1.3 (våtskrubber). 
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1.7.1.2 NOx 

Teknikk Beskrivelse 

Reduksjon av luft-/ 

brenselforhold 

Teknikken bygger i hovedsak på følgende prinsipper: 

— nøyaktig kontroll av luften som brukes til forbrenning (lavt oksygenoverskudd), 

— minimering av luftlekkasjer til ovnen, 

— endret utforming av ovnens forbrenningskammer. 

Optimert forbrenning og 

forbrenningsntroll 

Denne teknikken, som bygger på kontinuerlig overvåking av relevante 

forbrenningsparametrer (f.eks. O2-innhold, CO-innhold, brensel-/luftforhold, ikke 

forbrente bestanddeler), bruker kontrollteknologi for å oppnå best mulig 

forbrenningsforhold. 

NOx-dannelse og -utslipp kan reduseres ved å tilpasse driftsparametrene, 

luftfordelingen, oksygenoverskuddet, flammeformen og temperaturprofilen. 

Trinnvis forbrenning 

Trinnvis forbrenning bygger på bruk av to forbrenningssoner med kontrollerte 

luftforhold og temperaturer i et første kammer. Den første forbrenningssonen fungerer 

ved substøkiometriske forhold og omdanner ammoniakkforbindelser til fritt nitrogen 

ved høy temperatur. I den andre forbrenningssonen tilføres ytterligere luft og 

sluttforbrenningen skjer ved lavere temperatur. Etter totrinnsforbrenningen føres 

røykgassen til et annet kammer hvor varmen fra gassene gjenvinnes, noe som 

produserer damp til prosessen. 

Valg av brensel / brensel med 

lavt N-innhold 

Bruk av brensel med lavt nitrogeninnhold reduserer mengden NOx-utslipp fra 

oksideringen av nitrogen i brenselet under forbrenning. 

Forbrenning av CNCG eller brensler basert på biomasse øker NOx-utslipp 

sammenlignet med olje og naturgass, ettersom CNCG og alt trebasert brensel 

inneholder mer nitrogen enn olje og naturgass. 

På grunn av høyere forbrenningstemperaturer fører gassforbrenning til høyere NOx-

nivåer enn forbrenning av olje. 

Brenner med lavt utslipp av 

NOx 

Brennere med lavt utslipp av NOx bygger på prinsippet om å redusere de høyeste 

flammetemperaturene, noe som forsinker, men likevel fullfører forbrenningen og øker 

varmeoverføringen (økt strålingsevne hos flammen). Dette kan være forbundet med 

en endret utforming av ovnens forbrenningskammer. 

Trinnvis innsprøyting av brukt 

lut 

Innsprøytingen av brukt lut i kjelen på forskjellige vertikale nivåer forhindrer 

dannelse av NOx og sikrer fullstendig forbrenning. 

Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Denne teknikken bygger på reduksjon av NOx til nitrogen gjennom en reaksjon 

med ammoniakk eller urea ved høy temperatur. Ammoniakkvann (opptil 25 % 

NH3), ammoniakkdannende forbindelser eller urealøsning innsprøytes i 

forbrenningsgassen for å redusere NO til N2. Reaksjonen har optimal effekt ved en 

temperatur på mellom 830 °C og 1050 °C, og de innsprøytede stoffene må gis 

tilstrekkelig tid til å reagere med NO. Doseringen av ammoniakk eller urea må 

kontrolleres for å holde NH3-svinn på et lavt nivå. 

1.7.1.3 Forebygging og kontroll av SO2/TRS-utslipp 

Teknikk Beskrivelse 

Svartlut med høyt 

tørrstoffinnhold 

Med høyere tørrstoffinnhold i svartluten øker forbrenningstemperaturen. Dermed 

fordamper mer natrium (Na), som kan binde SO2 og danne Na2SO4, slik at SO2-

utslippene fra gjenvinningskjelen reduseres. En ulempe med den høye temperaturen 

er at NOx-utslippene kan øke. 
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Teknikk Beskrivelse 

Valg av brensel / brensel med 

lavt S-innhold 

Bruk av brensel med lavt svovelinnhold, der svovelinnholdet er ca. 0,02–0,05 % 

vektprosent (f.eks. biomasse fra skogbruk, bark, olje med lavt svovelinnhold, gass) 

reduserer SO2-utslipp som dannes når svovel oksiderer i brenselet under forbrenning. 

Optimert forbrenning 

Teknikker som effektiv kontroll av forbrenningshastighet (luft-/brenselforhold, 

temperatur, retensjonstid), kontroll av oksygenoverskudd eller god blanding av luft 

og brensel. 

Kontroll av Na2S-innhold i 

tilført kalkslam 

Effektiv vasking og filtrering av kalkslammet reduserer konsentrasjonen av Na2S, og 

reduserer dermed dannelsen av hydrogensulfid i ovnen under fornyet forbrenning. 

Innsamling og gjenvinning av 

SO2-utslipp 

Gasstrømmer med høy konsentrasjon av SO2 fra produksjonen av sur lut, råtnetanker, 

diffusorer eller luftetanker samles inn. SO2 gjenvinnes i absorpsjonstanker med 

forskjellige trykknivåer, både av økonomiske og miljømessige årsaker. 

Forbrenning av luktende 

gasser og TRS 

Innsamlede sterkt luktende gasser kan tilintetgjøres gjennom forbrenning i 

gjenvinningskjelen, i separate TRS-brennere eller i kalkovnen. Innsamlede svakt 

luktende gasser er egnet for forbrenning i gjenvinningskjelen, kalkovnen, kraftkjelen 

eller TRS-brenneren. Ventilasjonsgasser fra oppløsningstanken kan forbrennes i 

moderne gjenvinningskjeler. 

Innsamling og forbrenning av 

svakt luktende gasser i en 

gjenvinningskjel 

Forbrenning av svake gasser (stort volum, lave SO2-konsentrasjoner) kombinert med 

et reservesystem. 

Svake gasser og andre luktende bestanddeler innsamles samtidig og forbrennes i 

gjenvinningskjelen. Svoveldioksiden i gjenvinningskjelens avtrekksgass gjenvinnes 

deretter av motstrømsskrubbere med flere trinn og brukes på nytt som 

kokekjemikalie. Som reservesystem benyttes skrubbere. 

Våtskrubber 

Gassformige forbindelser oppløses i en egnet væske (vann eller alkalisk løsning). Det 

kan være mulig å fjerne både faste partikler og gassformige forbindelser samtidig. 

Etter våtskrubberen er røykgassene mettet med vann og dråpene må skilles ut før 

røykgassene slippes ut. Den resterende væsken må renses i en spillvannsprosess, og 

de uløselige partiklene samles opp gjennom sedimentering eller filtrering. 

Elektrofilter eller 

multisykloner med flertrinns 

venturiskrubbere eller 

flertrinns nedstrømsskrubbere 

med dobbelt inntak 

Separering av støv foregår i et elektrofilter eller en flertrinns multisyklon.  

I magnesiumsulfittprosessen består støvet som fanges opp av elektrofilteret, for det 

meste av MgO, men også i mindre grad av K-, Na- eller Ca-forbindelser. Den 

gjenvunne MgO-asken oppslemmes med vann og renses gjennom vasking og lesking 

for å danne Mg(OH)2, som deretter brukes som alkalisk skrubberløsning i 

flertrinnsskrubbere for å gjenvinne svovelkomponenten i kokekjemikaliene.  

I ammoniumsulfittprosessen gjenvinnes ikke ammonikkbasen (NH3), ettersom den 

nedbrytes i forbrenningsprosessen til nitrogen. Når støvet er fjernet, nedkjøles 

røykgassen ved at den passerer gjennom en kjøleskrubber som drives med vann, og 

deretter gjennom en røykgasskrubber med tre eller flere trinn hvor SO2-utslippene 

skrubbes med den alkaliske Mg(OH)2-løsningen i magnesiumsulfittprosessen, og 

med en 100 % ny NH3-løsning i ammoniumsulfittprosessen. 
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1.7.2 Beskrivelse av teknikker for å begrense bruken av råvann / strømmen av spillvann og forurensningselastningen 

i spillvannet 

1.7.2.1 Prosessintegrerte teknikker 

Teknikk Beskrivelse 

Tørrbarking 

Tørrbarking av tømmer i tørre barketromler (vann brukes bare til vasking av 

tømmeret og gjenvinnes nesten i sin helhet bortsett fra en liten mengde som sendes til 

renseanlegget for spillvann). 

Bleking uten bruk av klor 

(TCF) 

Ved TCF-bleking anvendes ingen klorholdige blekekjemikalier og dermed oppstår 

det ingen utslipp av klororganiske stoffer fra blekingen. 

Moderne bleking uten bruk av 

fritt klor (ECF) 

Moderne ECF-bleking begrenser forbruket av klordioksid til et minimum ved bruk av 

en av følgende blekingsfaser eller en kombinasjon av disse: oksygen, hydrolyse med 

varm syre, ozonbleking med middels og høy konsentrasjon, atmosfærisk 

hydrogenperoksid og hydrogenperoksid under trykk eller bruk av varm klordioksid. 

Utvidet delignifisering 

Utvidet delignifisering ved a) modifisert koking eller b) delignifisering med oksygen 

øker graden av delignifisering av papirmassen (lavere kappatall) før bleking og 

reduserer dermed bruken av blekekjemikalier og mengden COD i spillvannet. Å 

senke kappatallet med én enhet før bleking kan redusere mengden COD-utslipp fra 

blekeriet med omtrent 2 kg COD/ADt. Fjernet lignin kan gjenvinnes og sendes til 

kjemikalie- og energigjenvinningssystemet. 

a) Forlenget modifisert 

koking 

Forlenget koking (satsvise eller kontinuerlige systemer) omfatter lengre kokeperioder 

under optimerte forhold (for eksempel justeres alkalikonsentrasjonen i kokeluten slik 

at den er lavere i begynnelsen og høyere mot slutten av kokeprosessen), for å 

ekstrahere så mye lignin som mulig før bleking, uten unødvendig nedbrytning av 

karbohydrater eller for stort tap av papirmassestyrke. På den måten kan 

kjemikaliebruken i den etterfølgende blekefasen og innholdet av organiske stoffer i 

spillvannet reduseres. 

b) Delignifisering med 

oksygen 

Delignifisering med oksygen er en metode for å fjerne en betydelig del av ligninet 

som gjenstår etter koking, dersom kokeriet drives med høyere kappatall. Under 

alkaliske forhold reagerer papirmassen med oksygen og fjerner en del av det 

resterende ligninet. 

Lukket og effektiv siling og 

vasking av ubleket masse 

Siling av ubleket masse foregår i trykksiler i en lukket syklus med flere trinn. 

Urenheter og flis fjernes dermed tidlig i prosessen. 

Vasking av ubleket masse skiller oppløste organiske og uorganiske kjemikalier fra 

papirmassefibrene. Den ublekede massen kan først vaskes i råtnetanken og deretter i 

høyeffektive vaskere før og etter delignifiseringen med oksygen, dvs. før bleking. 

Dette reduserer både overføringen av forurensning til etterfølgende prosesser, 

kjemikalieforbruket i blekingen og forurensningen av spillvannet. Dessuten blir det 

mulig å gjenvinne kokekjemikaliene fra vaskevannet. Effektiv vasking skjer gjennom 

motstrømsvasking i flere trinn ved bruk av filtre og presser. Vannsystemet i 

sileanlegget for ubleket masse er fullstendig lukket. 
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Teknikk Beskrivelse 

Delvis resirkulering av 

prosessvann i blekeriet 

Sure og alkaliske filtrater resirkuleres i blekeriet motstrøms i forhold til strømmen av 

papirmasse. Vannet sendes enten til renseanlegget eller, i noen få tilfeller, til en enhet 

for vasking etter delignifisering med oksygen. 

Effektive vaskere i de mellomliggende vasketrinnene er en forutsetning for lave 

utslipp. En spillvannsstrøm fra blekeriet på 12–25 m3/ADt oppnås i effektive 

fabrikker (sulfatmasse). 

Effektiv overvåking og 

oppsamling av spillvann med 

gjenvinning av kjemikalier og 

energi 

Et effektivt system for overvåking, oppsamling og gjenvinning av spillvann som 

forebygger utilsiktede utslipp av store mengder organiske og iblant giftige stoffer 

eller høye pH-verdier (til det sekundære renseanlegget) omfatter: 

— overvåking av konduktivitet eller pH på strategiske steder for å oppdage tap og 

spill, 

— innsamling av avledet eller spilt lut ved høyest mulig konsentrasjon av faste 

stoffer, 

— tilbakeføring av innsamlet lut og innsamlede fibrer til prosessen på egnede steder, 

— tiltak for å hindre at spill av konsentrerte eller skadelige strømmer fra kritiske 

prosessområder (herunder tallolje og terpentin) kommer inn i den biologiske 

spillvannsrensingen, 

— tilstrekkelig dimensjonerte buffertanker til innsamling og lagring av giftig eller 

varm konsentrert lut. 

Opprettholdelse av 

tilstrekkelig kapasitet i 

inndampingsanlegget for 

svartlut og i gjenvinnings-

kjelen for å kunne håndtere 

toppbelastninger 

Tilstrekkelig kapasitet i anlegget for inndamping av svartlut og i gjenvinningskjelen 

sikrer at ytterligere lut- og tørrstoffinnhold som følge av innsamlet spill eller 

avløpsvann fra blekeriet kan håndteres. Dette reduserer tap av tynn svartlut, annet 

konsentrert prosesspillvann og eventuelle filtrater fra blekeriet. 

Flertrinnsinndamperen konsentrerer tynn svartlut fra vaskingen av ubleket masse og, i 

visse tilfeller, også bioslam fra renseanlegget og/eller natriumsulfat fra ClO2-

anlegget. Ekstra inndampingskapasitet utover det som kreves ved normal drift, gir 

tilstrekkelig mulighet til å gjenvinne spill og håndtere eventuelle resirkulerte 

strømmer av filtrater fra blekeriet. 

Avdriving av kontaminerte 

(illeluktende) kondensater og 

ombruk av kondensater i 

prosessen 

Avdriving av kontaminerte (illeluktende) kondensater og ombruk av kondensater i 

prosessen reduserer fabrikkens bruk av råvann og den organiske belastningen på 

renseanlegget. 

I en avdriver føres damp motstrøms gjennom allerede filtrert prosesskondensat som 

inneholder reduserte svovelforbindelser, terpener, metanol og andre organiske 

forbindelser. De flyktige stoffene i kondensatet akkumuleres i den øverste dampen 

som ikke-kondenserbare gasser og metanol, og trekkes ut av systemet. De rensede 

kondensatene kan brukes på nytt i prosessen, f.eks. til vasking i blekeriet, vasking av 

ubleket masse, i kaustiseringsområdet (vasking og fortynning av slam, skylling av 

slamfiltre), som TRS-skrubbevæske til kalkovner eller som spevann til hvitlut. 

De avdrevne ikke-kondenserbare gassene fra de mest konsentrerte kondensatene 

tilføres innsamlingssystemet for sterkt illeluktende gasser og forbrennes. Avdrevne 

gasser fra moderat forurensede kondensater innsamles i LVHC-systemet (lavt volum, 

høy konsentrasjon) og forbrennes. 

Inndamping og forbrenning av 

spillvann fra trinnet med varm 

alkalisk ekstraksjon 

Spillvannet konsentreres først gjennom inndamping, og forbrennes deretter som 

biobrensel i en gjenvinningskjel. Natriumkarbonatholdig støv og smeltet materiale fra 

bunnen av ovnen oppløses med henblikk på gjenvinning av sodaløsningen. 
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Teknikk Beskrivelse 

Resirkulering av vaskevæsker 

fra forbleking til vasking av 

ubleket masse og inndamping, 

for å redusere utslipp fra 

MgO-basert forbleking 

Forutsetningene for å bruke denne teknikken er et relativt lavt kappatall etter koking 

(f.eks. 14–16), tilstrekkelig kapasitet i tanker, inndampingsanlegg og gjenvinningskjel 

til å håndtere ytterligere strømmer, mulighet for å rengjøre vaskeutstyret for 

avleiringer og et moderat lyshetsnivå på papirmassen (≤ 87 % ISO) ettersom denne 

teknikken kan føre til et lite tap av lyshet i visse tilfeller. 

For produsenter av kommersiell papirmasse eller andre produsenter som skal oppnå 

svært høye lyshetsnivåer (> 87 % ISO), kan det være vanskelig å benytte MgO-basert 

forbleking. 

Motstrøms strømning av 

prosessvann 

I integrerte fabrikker tilføres råvann hovedsakelig gjennom papirmaskinens 

vannspylere og derfra mates det oppstrøms mot området for papirmasseramstilling. 

Atskilte vannsystemer 

Vannsystemer for ulike prosessenheter (f.eks. masseframstillingsenhet, blekeri og 

papirmaskin) atskilles ved å vaske og avvanne papirmassen (f.eks. ved hjelp av 

vaskepresser). Atskillelsen forhindrer overføring av forurensende stoffer til 

etterfølgende prosesstrinn og gjør det mulig å fjerne forstyrrende stoffer fra mindre 

volumer. 

Høykonsentrert bleking (med 

peroksid) 

Ved høykonsentrert bleking avvannes papirmassen, f.eks. med en dobbeltvire eller 

annen presse, før det tilsettes blekekjemikalier. Dette gjør det mulig å bruke 

blekekjemikalier mer effektivt og fører til renere papirmasse, mindre overføring av 

skadelige stoffer til papirmaskinen og genererer mindre COD. Restperoksid kan 

resirkuleres og brukes på nytt. 

Gjenvinning av fibrer og 

fyllstoffer og rensing av 

bakvann 

Bakvann fra papirmaskinen kan renses med følgende teknikker: 

a) Enheter (vanligvis trommelfilter, skivefilter, DAF-enheter osv.) som separerer 

faste stoffer (fibrer og fyllstoffer) fra prosessvannet. DAF («Dissolved Air 

Flotation») i bakvannskretsløp omdanner suspenderte faste stoffer, finstoffer, små 

fragmenter av kolloidalt materiale og anioniske stoffer til flokkulerende bunnfall 

som deretter fjernes. Gjenvunne fibrer og fyllstoffer resirkuleres til prosessen. 

Rent bakvann kan brukes på nytt i vannspylere som har mindre strenge krav til 

vannkvalitet. 

b) Ytterligere ultrafiltrering av det forfiltrerte bakvannet gir et helt klart filtrat av 

tilstrekkelig høy kvalitet til å kunne brukes som høytrykksspylevann, 

tetningsvann og til fortynning av kjemiske tilsetningsstoffer. 

Rensing av bakvann 

Systemer til rensing av bakvann som nesten utelukkende brukes i papirindustrien, 

bygger nesten alltid på sedimentering, filtrering (skivefilter) og flotasjon. Den mest 

brukte teknikken er DAF, flotasjon ved hjelp av oppløst luft. Anionisk avfall og 

finstoffer agglomereres til fysisk håndterbare fnokker som kan behandles fysisk ved 

hjelp av tilsetningsstoffer. Høymolekylære, vannløselige polymerer eller uorganiske 

elektrolytter benyttes som flokkuleringsmidler. De genererte agglomeratene 

(fnokkene) fjernes deretter fra overflaten i rensebassenget. Ved DAF-flotasjon fester 

de suspenderte faste stoffene seg til luftbobler. 

Resirkulering av vann 

Renset vann resirkuleres som prosessvann innenfor samme enhet eller i integrerte 

fabrikker fra papirmaskinen til papirmassefabrikken, og fra papirmassefabrikken til 

barkingsanlegget. Spillvann slippes hovedsakelig ut fra de punkter hvor det er størst 

forurensningsbelastning (f.eks. klart filtrat fra skivefilteret ved papirmasse-

produksjon, barking) 
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Teknikk Beskrivelse 

Optimert utforming og 

konstruksjon av tanker og 

innløpskasser 

(papirproduksjon) 

Oppsamlingstanker til oppbevaring av materiale og bakvann er utformet slik at de kan 

håndtere svingninger i prosessen og varierende strømmer også i forbindelse med 

oppstart og avstengning. 

Vasking før raffinering av 

mekanisk papirmasse av 

barved 

Visse fabrikker forbehandler flis av barved ved å kombinere forvarming under trykk, 

høy kompresjon og impregnering for å forbedre papirmassens egenskaper. Et 

vasketrinn før raffinering og bleking reduserer COD-utslippene betydelig ved å fjerne 

en liten, men svært konsentrert spillvannsstrøm som kan renses separat. 

Erstatning av NaOH med 

Ca(OH)2 eller Mg(OH)2 som 

alkali ved peroksidbleking 

Bruk av Ca(OH)2 som alkali fører til ca. 30 % lavere COD-utslipp, samtidig som 

lysheten forblir høy. Også Mg(OH)2 brukes til å erstatte NaOH. 

Bleking med lukket kretsløp 

I sulfittmassefabrikker som bruker natrium som base til koking, kan spillvann fra 

blekeriet renses, f.eks. med ultrafiltrering, flotasjon og separasjon av harpiks og 

fettsyrer, noe som muliggjør bleking med lukket kretsløp. Filtratene fra bleking og 

vasking brukes på nytt i det første vasketrinnet etter koking og sendes til slutt tilbake 

til enhetene for gjenvinning av kjemikalier. 

pH-justering av svaklut før/i 

inndampingsanlegget 

Svakluten nøytraliseres før inndamping eller etter det første inndampingstrinnet for å 

holde organiske syrer oppløst i konsentratet, slik at de kan sendes med den brukte 

luten til gjenvinningskjelen. 

Anaerob rensing av 

kondensatene fra 

inndampingsanleggene 

Se avsnitt 1.7.2.2 (kombinert anaerob/aerob rensing). 

Avdriving og gjenvinning av 

SO2 fra 

inndampingsanleggenes 

kondensater 

SO2 avdrives fra kondensatene; konsentratene renses biologisk, mens avdrevet SO2 

sendes til gjenvinning som kokekjemikalie. 

Overvåking og kontinuerlig 

kontroll av kvaliteten på 

prosessvannet 

For avanserte lukkede vannkretsløp er det nødvendig å optimere hele systemet som 

omfatter fibrer, vann, kjemiske tilsetningsstoffer og energi. Dette forutsetter 

kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten og et motivert, kunnskapsrikt og 

handlekraftig personale som kan treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre den 

nødvendige vannkvalitet. 

Forebygging og eliminering 

av biofilm ved hjelp av 

metoder som begrenser utslipp 

av biocider mest mulig 

Kontinuerlig tilførsel av mikroorganismer via vann og fibrer fører til en 

mikrobiologisk balanse som er spesifikk for hver enkelt papirfabrikk. Med henblikk 

på å forhindre for stor vekst av mikroorganismer, avleiringer av agglomerert 

biomasse eller biofilm i vannkretsløp og utstyr, brukes ofte biodispergeringsmidler 

eller biocider. Ved bruk av katalytisk desinfisering med hydrogenperoksid, elimineres 

biofilm og frie bakterier i prosessvann og papirslam uten bruk av biocider. 

Fjerning av kalsium fra 

prosessvann gjennom 

kontrollert utfelling av 

kalsiumkarbonat 

En reduksjon i kalsiumkonsentrasjonen gjennom kontrollert fjerning av 

kalsiumkarbonat (f.eks. i en DAF-enhet) reduserer risikoen for uønsket utfelling av 

kalsiumkarbonat eller kalkbelegg i vannsystemer og utstyr, f.eks. valser, virer, filt, 

spyledyser, rør eller biologiske renseanlegg. 

Optimering av papirmaskinens 

vannspylere 

Optimering av spylere omfatter: a) ombruk av prosessvann (f.eks. renset bakvann) for 

å redusere forbruket av råvann, og b) bruk av spesialutformede dyser til spylerne. 
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1.7.2.2 Rensing av spillvann 

Teknikk Beskrivelse 

Primærrensing 

Fysisk-kjemisk behandling, f.eks. utjevning, nøytralisering eller sedimentering. 

Utjevning (f.eks. i utjevningsbassenger) brukes for å forhindre store variasjoner i 

strømningshastighet, temperatur og konsentrasjoner av forurensende stoffer og 

dermed overbelastning av rensesystemet. 

Sekundærrensing (biologisk) 

Tilgjengelige prosesser for rensing av spillvann med mikroorganismer er aerob og 

anaerob rensing. I en sekundær rensefase separeres faste stoffer og biomasse fra 

spillvannet gjennom sedimentering, iblant kombinert med flokkulering. 

a) Aerob rensing 

Ved aerob biologisk rensing av spillvann omdannes biologisk nedbrytbare oppløste 

og kolloide materialer i vannet under tilførsel av luft, delvis til en fast cellesubstans 

(biomasse) og delvis til karbondioksid og vann. Prosesser som brukes: 

— ett- eller totrinns aktivslam, 

— prosesser i en biofilmreaktor, 

— biofilm/aktivslam (kompakt biologisk renseanlegg). Denne teknikken består i å 

kombinere bevegelige biofilmbærere med aktivslam (BAS). 

Biomassen som dannes (overskuddsslam), separeres fra spillvannet før vannet sendes 

videre. 

b) Kombinert anaerob/ 

aerob rensing 

Anaerob spillvannsrensing omdanner det organiske innholdet i spillvannet ved hjelp 

av mikroorganismer, i fravær av luft, til metan, karbondioksid, sulfid osv. Prosessen 

foregår i en lufttett tankreaktor. Mikroorganismene holdes tilbake i tanken i form av 

biomasse (slam). Biogassen som dannes i denne biologiske prosessen, består av 

metan, karbondioksid og andre gasser, som hydrogen og hydrogensulfid, og er egnet 

til energiproduksjon. 

Anaerob rensing skal anses som en forbehandling før aerob rensing på grunn av den 

resterende COD-forurensningen. Anaerob forbehandling reduserer mengden slam 

som dannes ved biologisk rensing. 

Tertiærrensing 

Avansert rensing omfatter teknikker som filtrering med henblikk på ytterligere 

fjerning av faste stoffer, nitrifisering og denitrifisering for å fjerne nitrogen, eller 

flokkulering/utfelling etterfulgt av filtrering for å fjerne fosfor. Tertiærrensing brukes 

vanligvis i tilfeller når primærrensing og biologisk rensing ikke er tilstrekkelig for å 

oppnå lave nivåer av TSS, nitrogen eller fosfor, som kan være påkrevd f.eks. på 

grunn av lokale forhold. 

Passende utforming og drift av 

det biologiske renseanlegget 

Et passende utformet og drevet biologisk renseanlegg innebærer passende utforming 

og dimensjonering av rensetanker/-bassenger (f.eks. sedimenteringstanker) i forhold 

til hydraulisk belastning og forurensningsnivåer. Lave TSS-utslipp oppnås ved å sikre 

en velfungerende sedimentering av den aktive biomassen. Periodiske kontroller av 

utformingen, dimensjoneringen og driften av renseanlegget gjør det lettere å nå disse 

mål. 
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1.7.3 Beskrivelse av teknikker for å forebygge avfallsproduksjon og for avfallshåndtering 

Teknikk Beskrivelse 

System for avfallsvurering 

og avfallshåndtering 

Systemer for avfallsvurdering og avfallshåndtering brukes til å finne mulige alternativer 

for å optimere forebygging, ombruk, gjenvinning, resirkulering og sluttbehandling av 

avfall. Kartlegging av avfall gjør det mulig å identifisere og klassifisere type, 

egenskaper, mengde og opprinnelse for hver avfallsfraksjon. 

Separat innsamling av ulike 

avfallsfraksjoner 

Separat innsamling av ulike avfallsfraksjoner på opprinnelsesstedet og, dersom det er 

relevant, mellomlagring kan øke mulighetene for ombruk eller resirkulering. Separat 

innsamling omfatter også sortering og klassifisering av fraksjoner med farlig avfall 

(f.eks. olje- og fettrester, hydraulikk- og transformatorolje, brukte batterier, avfall fra 

elektrisk utstyr, løsemidler, maling, biocider eller kjemikalierester). 

Sammenslåing av egnede 

restfraksjoner 

Sammenslåing av egnede restfraksjoner avhenger av foretrukne løsninger for ombruk/ 

resirkulering, ytterligere behandling og sluttbehandling. 

Forbehandling av rest-

produkter fra prosessen før 

ombruk eller resirkulering 

Forbehandling omfatter teknikker som 

— avvanning av f.eks. slam, bark eller rester, og i noen tilfeller tørking med henblikk på 

å øke muligheten for ombruk (f.eks. øke varmeverdien før forbrenning), eller 

— avvanning for å redusere vekt og volum før transport. Ved avvanning benyttes 

silbåndspresser, skruepresser, dekantersentrifuger eller kammerfilterpresser, 

— knusning/fragmentering av rester fra f.eks. RCF-prosesser og fjerning av metalldeler 

for å forbedre forbrenningsegenskapene før forbrenning, 

— biologisk stabilisering før avvanning dersom det er planer om anvendelse innen 

landbruk. 

Materialgjenvinning og 

resirkulering av rest-

produkter fra prosessen på 

stedet 

Prosesser for materialgjenvinning omfatter teknikker som 

— separering av fibrer fra vannstrømmer og resirkulering til utgangsmaterialet, 

— gjenvinning av kjemiske tilsetningsstoffer, bestrykningspigmenter osv., 

— gjenvinning av kokekjemikalier ved bruk av gjenvinningskjeler, kaustisering osv. 

Energiutvinning på stedet 

eller på et annet sted av 

avfall med høyt organisk 

innhold 

Rester fra barking, flising, siling osv., som bark, fiberslam eller andre hovedsakelig 

organiske restprodukter, brennes som følge av sin varmeverdi i forbrenningsanlegg eller 

biomassefyrte kraftverk med tanke på energiutvinning. 

Ekstern materialbruk 

Egnet avfall fra papirmasse- og papirproduksjon kan brukes i andre industrisektorer, 

f.eks. ved 

— forbrenning i ovner eller blanding med utgangsmateriale i sement-, keramikk- eller 

mursteinsproduksjon (omfatter også energiutvinning), 

— kompostering av papirslam eller spredning av egnede avfallsfraksjoner til 

landbruksformål, 

— bruk av uorganiske avfallsfraksjoner (sand, stein, grus, aske, kalk) til bygg- og 

anleggsarbeid, som fortau, veier, dekker osv. 

I hvilken grad det er hensiktsmessig å bruke avfallsfraksjoner utenfor anleggsområdet 

avhenger av avfallets sammensetning (f.eks. innhold av uorganiske stoffer / mineraler) 

og dokumentasjon på at planlagt gjenvinning ikke er miljø- eller helseskadelig. 

Forbehandling av 

avfallsfrakjoner før 

sluttbehandling 

Forbehandling av avfall før sluttbehandling omfatter tiltak (avvanning, tørking osv.) som 

reduserer avfallets vekt og volum før transport eller sluttbehandling. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 9. oktober 2014 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for raffinering av mineralolje og gass i henhold 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under nummer K(2014) 7155] 

(2014/738/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal Kommisjonen organisere en utveksling av opplysninger om 

industriutslipp mellom Kommisjonen og medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige miljøvernorganisasjoner for 

å legge til rette for utarbeidingen av referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker (BAT) som definert i 

artikkel 3 nr. 11 i nevnte direktiv. 

2) I henhold til artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU skal utvekslingen av opplysninger omfatte anleggs og teknikkers 

ytelse med hensyn til utslipp, uttrykt som kort- og langsiktige gjennomsnitt, der dette er hensiktsmessig, og de 

tilknyttede referansevilkårene, forbruket og arten av råstoffer, vannforbruk, energibruk og avfallsproduksjon, anvendte 

teknikker, tilknyttet overvåking, virkninger på tvers av miljømedier, økonomisk og teknisk levedyktighet og utviklingen 

av denne, beste tilgjengelige teknikker og nye teknikker som er identifisert etter vurdering av aspektene nevnt i 

artikkel 13 nr. 2 bokstav a) og b) i nevnte direktiv. 

3) I artikkel 3 nr. 12 i direktiv 2010/75/EU defineres «BAT-konklusjoner» som den viktigste delen i et BAT-

referansedokument, og de fastsetter konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker, en beskrivelse av disse, 

opplysninger for å vurdere om de kan brukes, utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene, 

tilknyttet overvåking, tilknyttede forbruksnivåer og ved behov relevante tiltak for å begrense forurensning på stedet. 

4) I henhold til artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal BAT-konklusjonene ligge til grunn når vilkårene for tillatelse 

fastsettes for anlegg omfattet av kapittel II i nevnte direktiv. 

5) I henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal vedkommende myndighet fastsette utslippsgrenseverdier som 

sikrer at utslipp under normale driftsforhold ikke overstiger utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige 

teknikkene, som fastsatt i beslutningene om BAT-konklusjoner nevnt i artikkel 13 nr. 5 i direktiv 2010/75/EU. 

6) I artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU gis det mulighet for unntak fra kravet i artikkel 15 nr. 3, men bare i tilfeller der 

kostnadene for å oppnå de utslippsnivåene som er forbundet med beste tilgjengelige teknikk, er uforholdsmessig høye 

sammenlignet med miljøfordelene som følge av anleggets geografiske plassering, lokale miljøforhold eller tekniske 

egenskaper. 

7) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal de overvåkingskravene i tillatelsen som er nevnt i direktivets 

artikkel 14 nr. 1 bokstav c), bygge på konklusjonene om overvåking som beskrevet i BAT-konklusjonene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.10.2014, s. 38, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 
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27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1735 

 

8) I henhold til artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal vedkommende myndighet innen fire år etter offentliggjøring av 

beslutninger om BAT-konklusjoner, revurdere og ved behov ajourføre alle vilkårene for tillatelsen og sikre at anlegget 

oppfyller disse vilkårene for tillatelse. 

9) Ved sin beslutning av 16. mai 2011 om opprettelse av et forum for utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 13 i 

direktiv 2010/75/EU om industriutslipp(1) opprettet Kommisjonen et forum bestående av representanter fra 

medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige miljøvernorganisasjoner. 

10) I henhold til artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU innhentet Kommisjonen 20. september 2013 en uttalelse fra forumet 

som ble opprettet ved beslutning av 16. mai 2011, om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet om 

raffinering av mineralolje og gass og offentliggjorde uttalelsen. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

BAT-konklusjonene for raffinering av mineralolje og gass som angitt i vedlegget vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   

  

(1) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 
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VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene omfatter visse former for industrivirksomhet som er spesifisert i avsnitt 1.2 i vedlegg I til direktiv 

2010/75/EU, nemlig «1.2 Raffinering av mineralolje og gass». 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig følgende prosesser og virksomhetsformer: 

Virksomhetsform Delvirksomheter eller prosesser som inngår i virksomheten 

Alkylering Alle alkyleringsprosesser: hydrogenfluorid (HF), svovelsyre (H2SO4) og fast syre 

Baseoljeproduksjon Avasfaltering, ekstraksjon av aromater, voksbehandling og hydrogenering av 

smøreolje 

Bitumenproduksjon Alle teknikker fra lagring til tilsetningsstoffer i sluttproduktet 

Katalytisk krakking Alle typer katalytisk krakking, f.eks. fluidisert katalytisk krakking 

Katalytisk reformering Kontinuerlig, syklisk og semi-regenerativ katalytisk reformering 

Forkoksing Forsinket forkoksing og væskeforkoksing. Kokskalsinering 

Kjøling Kjøleteknikker som brukes i raffinerier 

Avsalting Avsalting av råolje 

Forbrenningsenheter til energiproduksjon Forbrenningsenheter som forbrenner raffineribrensler, unntatt enheter som bruker 

bare vanlige brensler eller kommersielle brensler 
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Virksomhetsform Delvirksomheter eller prosesser som inngår i virksomheten 

Foretring Produksjon av kjemikalier (f.eks. alkoholer og etere, som MTBE, ETBE og TAME) 

som brukes som tilsetningsstoffer i drivstoff 

Utskilling av gass Utskilling av lette fraksjoner fra råoljen, f.eks. raffineribrenngass (RFG), flytende 

petroleumsgass (LPG) 

Hydrogenforbrukende prosesser Hydrogenkrakking, hydrogenraffinering, hydrogenbehandlinger, hydrogen-

konvertering, hydrogenbearbeiding og hydrogeneringsprosesser 

Hydrogenproduksjon Delvis oksidasjon, dampreformering, gassoppvarmet reformering og hydrogen-

rensing 

Isomerisering Isomerisering av hydrokarbonforbindelsene C4, C5 og C6 

Naturgassanlegg Bearbeiding av naturgass (NG), herunder omdanning av NG til væske 

Polymerisering Polymerisering, dimerisering og kondensering 

Primær destillasjon Atmosfærisk destillasjon og vakuumdestillasjon 

Produktbehandlinger Avsvovling og behandlinger av sluttproduktet 

Lagring og håndtering av raffinerima-

terialer 

Lagring, blanding, lasting og lossing av raffinerimaterialer 

Visbryting og andre termiske konver-

teringer 

Termiske behandlinger som visbryting eller termisk gassoljeprosess 

Rensing av avgass Teknikker for å redusere utslipp til luft 

Spillvannsrensing Teknikker for å rense spillvann før det slippes ut 

Avfallshåndtering Teknikker som forebygger eller reduserer produksjonen av avfall 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende former for virksomhet eller prosesser: 

— leting etter og produksjon av råolje og naturgass 

— transport av råolje og naturgass 

— markedsføring og distribusjon av produkter 

Andre referansedokumenter som kan være relevante for virksomhet som omfattes av disse BAT-konklusjonene, er følgende: 

Referansedokument Emne 

Felles systemer for rensing/håndtering av spillvann og 

avgasser i kjemisk sektor (CWW) 

Teknikker for håndtering og rensing av spillvann 

Industrielle kjølesystemer (ICS) Kjøleprosesser 

Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier (ECM) Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier for ulike 

teknikker 
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Referansedokument Emne 

Utslipp fra lagring (EFS) Lagring, blanding, lasting og lossing av raffinerimaterialer 

Energieffektivitet (ENE) Energieffektivitet og integrert raffineridrift 

Store forbrenningsanlegg (LCP) Forbrenning av vanlige og kommersielle brensler 

Uorganiske kjemikalier i storskalaproduksjon — ammoniakk, 

syre og gjødsel (LVIC-AAF) 

Dampreformering og hydrogenrensing 

Organiske kjemikalier i storskalaproduksjon (LVOC) Foretringsprosess (produksjon av MTBE, ETBE og TAME) 

Avfallsforbrenning (WI) Avfallsforbrenning 

Avfallsbehandling (WT) Avfallsbehandling 

Alminnelige prinsipper for overvåking (MON) Overvåking av utslipp til luft og vann 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan 

benyttes andre teknikker som minst sikrer et tilsvarende nivå av miljøvern. 

Med mindre noe annet er angitt, får disse BAT-konklusjonene generell anvendelse. 

Perioder for gjennomsnittsberegning og referansevilkår for utslipp til luft 

Med mindre noe annet er angitt, viser utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL-

verdiene) for utslipp til luft i disse BAT-konklusjonene, til konsentrasjoner uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut 

per volum avgass under standardforhold: tørr gass, temperatur 273,15 K, trykk 101,3 kPa. 

For kontinuerlige målinger BAT-AEL-verdiene viser til månedlige gjennomsnittsverdier som er 

gjennomsnittene av alle gyldige timegjennomsnittsverdier i et tidsrom på én 

måned 

For periodiske målinger BAT-AEL-verdiene viser til gjennomsnittsverdien av tre stikkprøver på minst 

30 minutter hver 

For forbrenningsenheter, prosesser for katalytisk krakking og svovelgjenvinningsenheter for avgass vises referansevilkårene for 

oksygen i tabell 1. 

Tabell 1 

Referansevilkår for BAT-AEL-verdier for utslipp til luft 

Virksomhetsform Enhet Referansevilkår for oksygen 

Forbrenningsenhet som bruker flytende eller gassformige 

brensler, unntatt gassturbiner og -motorer 

mg/Nm3 3 volumprosent oksygen 

Forbrenningsenhet som bruker faste brensler mg/Nm3 6 volumprosent oksygen 
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Virksomhetsform Enhet Referansevilkår for oksygen 

Gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus ‒ 

CCGT) og motorer 

mg/Nm3 15 volumprosent oksygen 

Prosess for katalytisk krakking (regenerator) mg/Nm3 3 volumprosent oksygen 

Svovelgjenvinningsenhet for avgass(1) mg/Nm3 3 volumprosent oksygen 

(1)  Ved anvendelse av BAT 58. 

Omregning av utslippskonsentrasjon til referansenivå for oksygen 

Formelen for beregning av utslippskonsentrasjonen ved et referansenivå for oksygen (se tabell 1) er vist nedenfor. 

ER = 

21 - OR 

× EM 
21 - OM 

der: 

ER (mg/Nm3): utslippskonsentrasjon ved referansenivået for oksygen OR 

OR (vol %): referansenivå for oksygen 

EM (mg/Nm3): utslippskonsentrasjon ved målt oksygennivå OM 

OM (vol %): målt oksygennivå 

Perioder for gjennomsnittsberegning og referansevilkår for utslipp til vann 

Med mindre noe annet er angitt, viser BAT-AEL-verdiene for utslipp til vann i disse BAT-konklusjonene til konsentra-

sjonsverdier (uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per volum vann), uttrykt i mg/l. 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder følgende definisjoner for periodene for gjennomsnittsberegning i forbindelse med 

BAT-AEL-verdier: 

Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på 24 timer i en gjennomstrømningsproporsjonal 

samleprøve eller, forutsatt at det kan påvises tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet, i en 

tidsproporsjonal prøve 

Års-/månedsgjennomsnitt Gjennomsnitt av alle døgngjennomsnitt som er målt i løpet av ett år / én måned, veid i forhold 

til døgnstrømningene 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene menes med: 

Term Definisjon 

Enhet Et delområde / en del av anlegget der det gjennomføres en bestemt bearbeidingsprosess 

Ny enhet En enhet som først blir tillatt på anleggsstedet etter at disse BAT-konklusjonene er 

offentliggjort, eller en fullstendig utskiftning av en enhet på dets eksisterende plass etter at 

disse BAT-konklusjonene er offentliggjort 

Eksisterende enhet En enhet som ikke er en ny enhet 
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Term Definisjon 

Prosessavgass Den innsamlede gassen som dannes i en prosess og må renses, f.eks. i en enhet for fjerning av 

sur gass og en svovelgjenvinningsenhet (SRU) 

Røykgass Utløpsgassen som forlater en enhet etter en oksidasjonsfase, som regel forbrenning (f.eks. i en 

regenerator eller Claus-enhet) 

Restgass Vanlig betegnelse på utløpsgass fra en svovelgjenvinningsenhet (vanligvis med Claus-prosess) 

VOC Flyktige organiske forbindelser som definert i artikkel 3 nr. 45 i direktiv 2010/75/EU 

NMVOC VOC, unntatt metan 

Diffuse VOC-utslipp Ikke-kanaliserte VOC-utslipp som ikke slippes ut via særlige utslippspunkter, f.eks. 

skorsteiner. De kan stamme fra kilder med stor overflate (f.eks. tanker) eller punktkilder (f.eks. 

rørflenser) 

NOX, uttrykt som NO2 Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2 

SOX, uttrykt som SO2 Summen av svoveldioksid (SO2) og svoveltrioksid (SO3), uttrykt som SO2 

H2S Hydrogensulfid. Karbonylsulfid og merkaptan er ikke inkludert 

Hydrogenklorid, uttrykt som 

HCl 

Alle gassformige klorider uttrykt som HCl 

Hydrogenfluorid, uttrykt som 

HF 

Alle gassformige fluorider, uttrykt som HF 

FCC-enhet Fluidisert katalytisk krakking: En konverteringsprosess for å oppgradere tunge hydrokarboner 

der store hydrokarbonmolekyler brytes ned til lettere molekyler ved hjelp av varme og en 

katalysator 

SRU Svovelgjenvinningsenhet. Se definisjonen i avsnitt 1.20.3 

Raffineribrensel Fast, flytende eller gassformig brennbart materiale fra destillasjons- og konverteringsfasene 

ved raffinering av råolje. 

Eksempler er raffineribrenngass (RFG), syntesegass og raffinerioljer, petroleumskoks 

RFG Raffineribrenngass: avgasser fra destillasjons- eller konverteringsenheter som brukes som 

brensel 

Forbrenningsenhet Enhet som brenner bare raffineribrensler eller raffineribrensler sammen med andre brensler 

med henblikk på energiproduksjon på raffinerianlegget, f.eks. kjeler (unntatt CO-kjeler), ovner 

og gassturbiner 

Kontinuerlig måling Målinger ved hjelp av et «automatisert målesystem» (AMS, Automated Measuring System) 

eller et «system for kontinuerlig overvåking av utslipp» (CEMS, Continuous Emission 

Monitoring System) som er montert permanent på anleggsstedet 

Periodisk måling Fastsettelse av en målestørrelse ved bestemte tidsintervaller ved hjelp av manuelle eller 

automatiske referansemetoder 

Indirekte overvåking av  

utslipp til luft 

Beregning av utslippskonsentrasjonen av et forurensende stoff i røykgassen, utledet av en 

passende kombinasjon av målinger av surrogatparametrer (f.eks. O2-innhold, svovel- eller 

nitrogeninnhold i utgangsmaterialet/brenselet), utregninger og periodiske skorsteinsmålinger. 

Bruk av utslippsforhold som er basert på brenselets svovelinnhold, er ett eksempel på indirekte 

overvåking. Et annet eksempel på indirekte overvåking er bruken av PEMS 
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Term Definisjon 

System for forutsigbar 

overvåking av utslipp (PEMS, 

Predictive Emissions 

Monitoring System) 

System for å fastsette utslippskonsentrasjonen av et forurensende stoff basert på stoffets 

forhold til et visst antall karakteristiske, kontinuerlig overvåkede prosessparametrer (f.eks. 

forbruk av brenngass, luft/brensel-forhold) og kvalitetsdata om brensel eller utgangsmateriale 

(f.eks. svovelinnhold) for en utslippskilde 

Flyktige flytende hydro-

karbonforbindelser 

Petroleumsderivater med et Reid-damptrykk (RVP) på mer enn 4 kPa, som nafta og aromater 

Gjenvinningsandel Prosentandel NMVOC som gjenvinnes fra strømmene som føres inn i en dampgjen-

vinningsenhet (VRU) 

1.1 Generelle BAT-konklusjoner for raffinering av mineralolje og gass 

De prosesspesifikke BAT-konklusjonene i avsnitt 1.2-1.19 får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene 

som angis i dette avsnitt. 

1.1.1 Miljøstyringsordninger 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen til anlegg som raffinerer mineralolje 

og gass, er å gjennomføre og følge en miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende punkter: 

i)  Engasjement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelsen. 

ii)  Fastsettelse av en miljøpolitikk fra ledelsens side som omfatter kontinuerlig forbedring av anlegget. 

iii)  Planlegging og fastsettelse av de framgangsmåtene, målsetningene og målene som er nødvendige, sammen med 

finansiell planlegging og investeringer. 

iv)  Gjennomføring av framgangsmåtene, med særlig vekt på følgende: 

a)  struktur og ansvar, 

b)  opplæring, bevissthet og kompetanse, 

c)  kommunikasjon, 

d)  medarbeidernes deltakelse, 

e)  dokumentasjon, 

f)  effektiv prosesstyring, 

g)  vedlikeholdsprogrammer, 

h)  kriseberedskap og innsats i nødssituasjoner, 

i)  sikring av overholdelse av miljølovgivningen, 

v)  kontroll av effektivitet og iverksetting av korrigerende tiltak, med særlig vekt på følgende: 

a)  overvåking og måling (se også referansedokumentet om alminnelige prinsipper for overvåking), 

b)  korrigerende og forebyggende tiltak, 

c)  føring av registre, 

d)  uavhengig (dersom det er mulig) intern og ekstern revisjon for å fastslå om miljøstyringsordningen fungerer 

som planlagt og er korrekt gjennomført og ajourført,  
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vi)  gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, utført av den 

øverste ledelsen, 

vii)  tilpasning til utviklingen av renere teknologier, 

viii)  vurdering av miljøvirkningene forbundet med den endelige avviklingen av anlegget i prosjekteringsfasen for et 

nytt anlegg og i hele dets levetid, 

ix)  regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

Bruk 

Miljøstyringsordningens omfang (f.eks. detaljnivå) og art (f.eks. standardisert eller ikke-standardisert) henger generelt 

sammen med anleggets art, størrelse og kompleksitet, samt de miljøvirkningene det kan ha. 

1.1.2 Energieffektivitet 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi på en effektiv måte er å bruke en passende kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

i) Konstruksjonsteknikker 

a. Pinchanalyse Metode som bygger på en systematisk beregning av termodynamiske mål for 

å minimere energiforbruket i prosesser. Brukes som et verktøy for å vurdere 

systemenes samlede utforming 

b. Varmeintegrering Varmeintegrering i prosessystemer sikrer at en betydelig andel av den 

varmen som kreves i ulike prosesser, tilføres gjennom varmeveksling 

mellom strømmer som skal varmes opp, og strømmer som skal kjøles ned 

c.  Kraftvarmegjenvinning Bruk av enheter til energigjenvinning, f.eks. 

— spillvarmekjeler 

— ekspansjonsenheter/kraftgjenvinning i FCC-enheten 

— bruk av spillvarme i fjernvarmeanlegg 

ii) Teknikker for prosesstyring og vedlikehold 

a. Prosessoptimering Automatisk kontrollert forbrenning for å senke brenselforbruket per tonn av 

behandlet utgangsmateriale, ofte kombinert med varmeintegrering for å 

forbedre ovnens effektivitet 

b. Håndtering og reduksjon av 

dampforbruk 

Systematisk kartlegging av dreneringsventiler for å redusere og optimalisere 

dampforbruket 

c.  Bruk av en standardverdi for 

energi 

Deltakelse i sammenligninger og referansemålinger for å oppnå 

kontinuerlige forbedringer gjennom kunnskap om beste praksis 

iii) Energieffektive produksjonsteknikker 

a. Bruk av kraftvarme System som er utformet for samproduksjon av varme (f.eks. damp) og 

elektrisk kraft fra samme brensel 

b. Integrert forgassing med 

kombinert syklus (IGCC) 

En teknikk der formålet er å produsere damp, hydrogen (valgfritt) og 

elektrisk kraft fra flere forskjellige brenseltyper (f.eks. tung fyringsolje eller 

koks) med høy virkningsgrad 
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1.1.3 Lagring og håndtering av faste materialer 

BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere utslipp av støv 

fra lagring og håndtering av støvende materialer, er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor: 

i)  lagre bulkmateriale i pulverform i lukkede siloer utstyrt med et støvrensesystem (f.eks. posefilter), 

ii)  lagre fint materiale i lukkede beholdere eller forseglede sekker, 

iii)  sørge for at lagre med grovere, støvende materiale holdes fuktige, stabilisere overflaten med skorpedannende 

midler eller sørge for at lagrene er tildekket, 

iv)  bruke feie- og spylebiler. 

1.1.4 Overvåking av utslipp til luft og viktige prosessparametrer 

BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til luft ved å bruke overvåkingsteknikker med minst den 

laveste frekvensen som angis nedenfor, og i samsvar med EN-standarder. Dersom EN-standarder ikke er tilgjengelige, 

er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som 

sikrer at det foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Beskrivelse Enhet Laveste frekvens Overvåkingsteknikk 

i) Utslipp av SOX, NOX og 

støv 

Katalytisk krakking Kontinuerlig(1)(2) Direkte måling 

Forbrenningsenheter 

≥ 100 MW(3) 

og kalsineringsenheter 

Kontinuerlig(1)(2) Direkte måling(4) 

Forbrenningsenheter 

på 50 til 100 MW(3) 

Kontinuerlig(1)(2) Direkte måling eller 

indirekte overvåking 

Forbrenningsenheter 

< 50 MW(3) 

Én gang i året og etter 

vesentlige brenselend-

ringer(5) 

Direkte måling eller 

indirekte overvåking 

Svovelgjenvinningsenheter 

(SRU) 

Kontinuerlig bare for SO2 Direkte måling eller 

indirekte overvåking(6) 

ii) NH3-utslipp Alle enheter utstyrt med 

SCR eller SNCR 

Kontinuerlig Direkte måling 

iii) CO-utslipp Katalytisk krakking og 

forbrenningsenheter 

≥ 100 MW(3) 

Kontinuerlig Direkte måling 

Andre forbrenningsenheter Én gang hver 6. måned(5)  Direkte måling 

iv) Utslipp av metaller: 

Nikkel (Ni), Antimon 

(Sb)(7), Vanadium (V) 

Katalytisk krakking Én gang hver 6. måned og 

etter vesentlige endringer 

av enheten(5) 

Direkte måling eller analyse 

basert på metallinnholdet i 

det fine katalysatormaterialet 

og i brenselet 
Forbrenningsenheter(8) 
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Beskrivelse Enhet Laveste frekvens Overvåkingsteknikk 

v) Utslipp av polyklorerte 

dibenzodioksiner/-

furaner (PCDD/F) 

Katalytisk 

reformeringsenhet 

Én gang i året eller én gang 

per regenerering, avhengig 

av hva som varer lengst 

Direkte måling 

(1) Kontinuerlig måling av SO2-utslipp kan erstattes med beregninger basert på målinger av svovelinnholdet i brenselet eller 

utgangsmaterialet dersom det kan dokumenteres at dette fører til like stor grad av nøyaktighet. 

(2) Med hensyn til SOX måles bare SO2 kontinuerlig, mens SO3 måles bare periodisk (dvs. under kalibrering av SO2-

overvåkingssystemet). 

(3) Gjelder samlet nominell termisk tilførsel for alle forbrenningsenheter som er forbundet med skorsteinen der utslippene skjer. 

(4) Eller indirekte overvåking av SOX. 

(5) Overvåkingsfrekvensene kan tilpasses dersom dataseriene etter ett år tydelig viser en mangel på stabilitet. 

(6) SO2-utslippsmålinger fra SRU kan erstattes med kontinuerlig overvåking av materialbalanse eller en annen relevant 

prosessparameter, forutsatt at egnede målinger av SRU-effektivitet er basert på periodiske (dvs. én gang hvert 2. år) tester av 

anleggets effektivitet. 

(7) Antimon (Sb) overvåkes bare i enheter for katalytisk krakking når Sb-innsprøyting brukes i prosessen (f.eks. ved passivisering av 

metall). 

(8) Med unntak av forbrenningsenheter som forbrenner bare gassformige brensler. 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke de relevante prosessparametrene som er forbundet med forurensende 

utslipp fra enheter for katalytisk krakking og forbrenning, ved bruk av egnede teknikker og minst med den frekvensen 

som er angitt nedenfor. 

Beskrivelse Laveste frekvens 

Overvåking av parametrer knyttet til forurensende utslipp, 

f.eks. O2-innhold i røykgass, N- og S-innhold i brenselet 

eller utgangsmaterialet(1) 

Kontinuerlig for O2-innhold. 

Periodisk for N- og S-innhold, med en frekvens som er 

basert på vesentlige endringer i brenselet eller utgangs-

materialet 

(1) N- og S-overvåking i brensel eller utgangsmateriale er kanskje ikke nødvendig når det utføres kontinuerlige utslippsmålinger av 

NOX og SO2 ved skorsteinen. 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke diffuse VOC-utslipp til luft fra hele anlegget ved hjelp av samtlige av 

følgende teknikker: 

i)  sniffemetoder forbundet med korrelasjonskurver for viktig utstyr, 

ii)  teknikker for optisk gassmåling, 

iii)  beregninger av kroniske utslipp basert på utslippsfaktorer som periodisk (f.eks. annethvert år) valideres gjennom 

målinger. 

Undersøkelse og mengdebestemmelse av anleggets utslipp gjennom periodiske målinger med teknikker basert på optisk 

absorpsjon, f.eks. DIAL (Differential Absorption Light Detection and Ranging) eller SOF (Solar Occultation Flux), er 

en nyttig tilleggsteknikk. 

Beskr ivelse  

Se avsnitt 1.20.6 

1.1.5 Drift av rensesystemer for avgass 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft er å sikre høy tilgjengelighet og optimal 

kapasitet for enheter for fjerning av sur gass, svovelgjenvinningsenheter og alle andre rensesystemer for avgass.  
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Beskr ivelse  

Det kan fastsettes særlige framgangsmåter for driftsforhold som avviker fra det normale, særlig 

i)  under oppstart og avstenging, 

ii)  under andre forhold som kan få innvirkning på om systemene fungerer korrekt (f.eks. planlagt eller ekstraordinært 

vedlikehold, rengjøring av enhetene og/eller av rensesystemet for avgass), 

iii)  ved en utilstrekkelig strømning av avgass eller for lav temperatur som hindrer at rensesystemet for avgass kan 

brukes ved full kapasitet. 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge og redusere utslipp av ammoniakk (NH3) til luft ved bruk av 

teknikker for selektiv katalytisk reduksjon (SCR) eller selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR), er å opprettholde 

egnede driftsforhold for SCR- eller SNCR-rensesystemet for avgass, der målet er å begrense utslippet av ikke-reagert 

NH3. 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 2. 

Tabell 2 

BAT-relaterte utslippsnivåer for utslipp av ammoniakk (NH3) til luft for en forbrennings- eller prosessenhet der 

det benyttes SCR- eller SNCR-teknikker 

Parameter 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

Ammoniakk, uttrykt som NH3 < 5–15(1)(2) 

(1) Den øvre delen av intervallet er forbundet med høyere innløpskonsentrasjoner av NOX, høyere reduksjonshastigheter for NOX og 

katalysatorens aldring. 

(2) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av SCR-teknikken. 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge og redusere utslipp til luft når det brukes en dampbasert 

survannsstripper, er å lede de sure avgassene fra denne enheten til en SRU eller et tilsvarende gassrensesystem. 

Det er ikke i tråd med BAT å forbrenne ubehandlede gasser fra stripping av survann direkte. 

1.1.6 Overvåking av utslipp til vann 

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann ved å bruke overvåkingsteknikker med minst den 

frekvensen som angis i tabell 3, og i samsvar med EN-standarder. Dersom EN-standarder ikke er tilgjengelige, er beste 

tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer at 

det foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

1.1.7 Utslipp til vann 

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruk og mengden forurenset vann er å bruke alle teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Integrering av vannstrømmer Reduksjon av prosessvann som 

produseres på enhetsnivå før utslipp, 

gjennom intern ombruk av vannstrømmer 

fra f.eks. kjøling og kondensater, særlig til 

bruk ved avsalting av råolje 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruken 

kreve en fullstendig ombygging av 

enheten eller anlegget 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

ii) Vann- og dreneringssystem til 

atskillelse av forurensede 

vannstrømmer 

Utforming av et industrianlegg for å 

optimalisere vannhåndtering, der hver 

strøm behandles på en egnet måte, f.eks. 

ved å lede survann (fra destillasjon, 

krakking, forkoksingsenheter osv.) til 

passende forbehandling, f.eks. i en 

stripper 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruken 

kreve en fullstendig ombygging av 

enheten eller anlegget 

iii) Atskillelse av ikke-

forurensede vannstrømmer 

(f.eks. kjøling med åpent 

kretsløp, regnvann) 

Utforming av et anlegg for å unngå at det 

sendes ikke-forurenset vann til generell 

spillvannsrensing og for å skape et separat 

utslipp, etter eventuell ombruk av denne 

typen vannstrøm 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruken 

kreve en fullstendig ombygging av 

enheten eller anlegget 

iv) Forebygging av spill og 

lekkasjer 

Praksis som omfatter anvendelse av 

særlige framgangsmåter og/eller 

midlertidig utstyr for å opprettholde 

effektiviteten, når dette er nødvendig, for 

å håndtere særlige forhold, som f.eks. 

spill, manglende inneslutting osv. 

Kan brukes generelt 

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden av forurensende stoffer i spillvann som slippes ut til 

vannresipient, er å fjerne uløselige og løselige forurensende stoffer ved å bruke samtlige av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Fjerning av uløselige stoffer gjennom gjenvinning av 

olje 

Se avsnitt 1.21.2 Kan brukes generelt 

ii) Fjerning av uløselige stoffer gjennom gjenvinning av 

suspenderte faste stoffer og dispergert olje 

Se avsnitt 1.21.2 Kan brukes generelt 

iii) Fjerning av løselige stoffer, herunder ved biologisk 

behandling og rensing 

Se avsnitt 1.21.2 Kan brukes generelt 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 3 

BAT 13. Når det er behov for ytterligere fjerning av organiske stoffer eller nitrogen, er beste tilgjengelige teknikk å 

bruke en ytterligere behandlingsfase som beskrevet i avsnitt 1.21.2. 

Tabell 3 

BAT-relaterte utslippsnivåer for direkte utslipp av spillvann fra raffinering av mineralolje og gass og tilhørende 

overvåkingsfrekvens forbundet med BAT(1) 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Overvåkingsfrekvens(2) og 

analysemetode (standard) 

Hydrokarbonoljeindeks (HOI) mg/l 0,1–2,5 Daglig 

EN 9377- 2(3) 

Totalt suspendert fast stoff (TSS) mg/l 5–25 Daglig 

Kjemisk oksygenforbruk (COD)(4) mg/l 30–125 Daglig 
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Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Overvåkingsfrekvens(2) og 

analysemetode (standard) 

BOD5 mg/l Ingen BAT-AEL Ukentlig 

Nitrogen, samlet(5), uttrykt som N mg/l 1–25 (6) Daglig 

Bly, uttrykt som Pb mg/l 0,005–0,030 Kvartalsvis 

Kadmium, uttrykt som Cd mg/l 0,002–0,008 Kvartalsvis 

Nikkel, uttrykt som Ni mg/l 0,005–0,100 Kvartalsvis 

Kvikksølv, uttrykt som Hg mg/l 0,0001–0,001 Kvartalsvis 

Vanadium mg/l Ingen BAT-AEL Kvartalsvis 

Fenolindeks mg/l Ingen BAT-AEL Månedlig 

EN 14402 

Benzen, toluen, etylbenzen, xylen 

(BTEX) 

mg/l Benzen: 0,001–0,050 

Ingen BAT-AEL for T, E, X 

Månedlig 

(1) Ikke alle parametrer og prøvetakingsfrekvenser gjelder for avløpsvann fra gassraffinerianlegg. 

(2) Gjelder en gjennomstrømningsproporsjonal samleprøve i en prøvetakingsperiode på 24 timer eller, forutsatt at det kan påvises 

tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet, en tidsproporsjonal prøve. 

(3) Overgang fra nåværende metode til EN 9377-2 kan kreve en tilpasningsperiode. 

(4) Dersom det er fastsatt korrelasjon for anlegget, kan COD erstattes med TOC. Korrelasjonen mellom COD og TOC bør utdypes i 

hvert enkelt tilfelle. TOC-overvåking bør foretrekkes ettersom den ikke er avhengig av at det brukes svært giftige forbindelser. 

(5) Når samlet mengde nitrogen er summen av samlet mengde Kjeldahl-nitrogen (TKN), nitrater og nitritter. 

(6) Når nitrifisering/denitrifisering brukes, er det mulig å oppnå nivåer på under 15 mg/l. 

1.1.8 Avfallsproduksjon og avfallshåndtering 

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, når dette ikke er praktisk mulig, redusere avfallsproduksjon, 

er å vedta og gjennomføre en avfallshåndteringsplan som i prioritert rekkefølge sikrer at avfallet forberedes for 

ombruk, resirkulering, gjenvinning eller sluttbehandling. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden av slam til behandling eller sluttbehandling, er å bruke en 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Forbehandling av slam Før sluttbehandling (f.eks. i en 

forbrenningsovn med fluidisert sjikt) blir 

slammet av vannet og/eller avoljet (f.eks. 

med dekantersentrifuge eller 

damptørkere) for å redusere slammets 

volum og gjenvinne olje fra slop-utstyret 

Kan brukes generelt 

ii) Ombruk av slam i prosess-

enheter 

Visse slamtyper (f.eks. oljeslam) kan på 

grunn av oljeinnholdet bearbeides i 

enheter (f.eks. forkoksingsenheter) som 

en del av utgangsmaterialet 

Bruksmulighetene er begrenset til slam 

som oppfyller kravene til å kunne bli 

bearbeidet i enheter med egnet 

behandling 
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BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjon av brukt, fast katalysatoravfall er å bruke en eller flere 

av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

i) Håndtering av brukt, fast katalysator-

materiale 

Planlagt og sikker håndtering av materialer som brukes som katalysator 

(f.eks. av entreprenører) for å gjenvinne dem eller bruke dem på nytt på 

eksterne anlegg. Dette avhenger av katalysatortypen og prosessen 

ii) Fjerning av katalysatormateriale fra 

dekantert oljeslam 

Dekantert oljeslam fra prosessenheter (f.eks. FCC-enhet) kan inneholde 

vesentlige konsentrasjoner av katalysatorpartikler. Disse partiklene må 

utskilles før den dekanterte oljen brukes på nytt som utgangsmateriale 

1.1.9 Støy 

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere støy er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor: 

i)  gjøre en miljømessig støyvurdering og utarbeide en støyhåndteringsplan som er tilpasset lokale forhold, 

ii)  holde støyende utstyr og virksomhet innelukket i en separat bygning/enhet, 

iii)  bruke jordvoller til å skjerme mot støykilden, 

iv)  bruke støyskjermer. 

1.1.10 BAT-konklusjoner for integrert raffineridrift 

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse VOC-utslipp er å bruke teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

I.  Teknikker knyttet til 

utformingen av anlegget 

i)  begrensning av antall mulige støykilder 

ii)  størst mulig utnyttelse av inneslut-

tingsmulighetene i prosessen 

iii)  valg av utstyr med høy integritet 

iv)  forenkling av overvåking og vedlikehold 

ved å sikre enkel tilgang til komponenter 

som kan lekke 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

for eksisterende enheter 

II.  Teknikker knyttet til 

installasjon og idriftsset-

ting av anlegget 

i)  veldefinerte framgangsmåter for 

konstruksjon og montering 

ii)  solide rutiner for idriftssetting og 

overdragelse for å sikre at anlegget 

installeres i henhold til konstruksjons-

kravene 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

for eksisterende enheter 

III.  Teknikker knyttet til drift 

av anlegget 

Bruk av et risikobasert program for påvisning 

og reparasjon av lekkasjer (LDAR) for å 

identifisere komponenter som lekker, og 

reparere disse lekkasjene. 

Se avsnitt 1.20.6 

Kan brukes generelt 
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1.2 BAT-konklusjoner for alkyleringsprosessen 

1.2.1 Alkyleringsprosess med hydrogenfluorid 

BAT 19. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp av hydrogenfluorid til luft (HF) fra alkyleringsprosessen 

med hydrogenfluorid, er våtvasking med alkalisk løsning for å rense ikke-kondenserbare gasstrømmer før disse sendes 

videre til fakling. 

Beskr ivelse  

Se avsnitt 1.20.3 

Bruk:  

Denne teknikken kan brukes generelt. På grunn av de farlige egenskapene til hydrogenfluorid må det tas hensyn til 

sikkerhetskrav 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra alkyleringsprosessen med hydrogenfluorid, er å 

bruke en kombinasjon av teknikkene angitt nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Utfellings-/ 

nøytraliseringsfase 

Utfelling (med f.eks. kalsium- eller 

aluminiumbaserte tilsetningsstoffer) eller 

nøytralisering (der avløpsvannet indirekte 

nøytraliseres med kaliumhydroksid 

(KOH)) 

Kan anvendes generelt. 

På grunn av de farlige egenskapene til 

hydrogenfluorid (HF) skal det tas 

hensyn til sikkerhetskrav 

ii) Utskillingsfase De uløselige forbindelsene som produseres 

i første fase (f.eks. CaF2 eller AlF3), skilles 

ut i f.eks. et sedimenteringsbasseng 

Kan brukes generelt 

1.2.2 Alkyleringsprosess med svovelsyre 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra alkyleringsprosessen med svovelsyre er å 

redusere bruken av svovelsyre ved å regenerere den brukte syren og nøytralisere spillvannet som oppstår i prosessen, 

før det ledes til spillvannsrensing. 

1.3 BAT-konklusjoner for produksjonsprosesser for baseolje 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av farlige stoffer til luft og vann fra 

produksjonsprosesser for baseolje, er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Lukket prosess med gjen-

vinning av løsemiddel 

Prosess der løsemiddelet, etter at det er 

brukt til framstilling av baseolje (f.eks. i 

ekstraksjons- eller avvoksingsenheter), 

gjenvinnes gjennom destillasjon og 

stripping. 

Se avsnitt 1.20.7 

Kan brukes generelt 

ii) Løsemiddelbasert ekstrak-

sjonsprosess med flerdobbel 

effekt 

Løsemiddelbasert ekstraksjonsprosess med 

flere fordampingsfaser (f.eks. dobbel eller 

tredobbel effekt) for å redusere tap av 

inneslutting 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

Bruk av en prosess med tredobbel 

effekt kan være begrenset til 

utgangsmateriale som ikke tilsmusser 

prosessen 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

iii) Ekstraksjonsprosesser som 

bruker mindre farlige stoffer 

Utforming (nye anlegg) eller gjennom-

føring av endringer (eksisterende anlegg) 

som gjør at anlegget bruker en 

løsemiddelbasert ekstraksjonsprosess med 

et mindre farlig løsemiddel: f.eks. om-

danning av furfural- eller fenolekstraksjon 

til n-metylpyrrolidonprosessen (NMP) 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

Ombygging av eksisterende enheter 

til en annen løsemiddelbasert prosess 

med andre fysisk-kjemiske egen-

skaper, kan kreve betydelige end-

ringer 

iv) Katalytiske prosesser basert 

på hydrogenering 

Prosesser basert på omdanning av 

uønskede forbindelser via katalytisk 

hydrogenering på samme måte som 

hydrogenbehandling. 

Se avsnitt 1.20.3 (Hydrogenbehandling) 

Kan brukes generelt for nye enheter 

1.4 BAT-konklusjoner for produksjonsprosessen for bitumen 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge og redusere utslipp til luft fra produksjonsprosessen for bitumen er 

å behandle de gassformige toppfraksjonene ved å bruke en av teknikkene angitt nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Termisk oksidasjon av 

gassformige toppfraksjoner 

over 800 °C 

Se avsnitt 1.20.6 Kan brukes generelt for enheten som luftblåser bitumenet 

ii) Våtvasking av gassformige 

toppfraksjoner 

Se avsnitt 1.20.3 Kan brukes generelt for enheten som luftblåser bitumenet 

1.5 BAT-konklusjoner for prosessen for fluidisert katalytisk krakking 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra prosessen for katalytisk 

krakking (regenerator) er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I.  Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessoptimering og bruk av prosessfremmende aktivatorer eller tilsetningsstoffer 

i) Prosessoptimering Kombinasjon av driftsforhold eller drifts-

rutiner som har som mål å redusere 

dannelsen av NOX, f.eks. ved å senke 

oksygenoverskuddet i røykgassen ved 

fullstendig forbrenning, eller gjennom 

trinnvis tilførsel av luft til CO-kjelen ved 

delvis forbrenning, forutsatt at CO-kjelen 

er utformet for dette 

Kan brukes generelt 

ii) Aktivatorer som fremmer CO-

oksidasjon og danner lite NOX 

Bruk av et stoff som selektivt fremmer 

bare forbrenningen av CO og forhindrer 

oksidasjon av det nitrogenet som innehol-

der forløpere til NOX: f.eks. prosessfrem-

mende midler som ikke inneholder platina 

Kan brukes bare ved full forbrenning 

for å erstatte platinabaserte CO-

fremmende midler. 

Det kan være behov for en passende 

fordeling av luften i regeneratoren for 

å oppnå størst mulig effekt 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

iii) Særskilte tilsetningsstoffer for 

NOX-reduksjon 

Bruk av særskilte katalytiske tilsetnings-

stoffer for å forbedre reduksjonen av NO 

med CO 

Kan brukes bare ved full forbrenning 

i en enhet med egnet utforming og 

med tilgang til overskudd av oksygen 

Bruksmulighetene for kobberbaserte 

tilsetningsstoffer for NOX-reduksjon 

kan være begrenset på grunn av 

gasskompressorens kapasitet 

II.  Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Selektiv katalytisk reduksjon 

(SCR) 

Se avsnitt 1.20.2 For å unngå potensiell tilsmussing nedstrøms i 

prosessen kan det være behov for ytterligere filtrering 

oppstrøms for SCR-enheten. 

For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

ii) Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Se avsnitt 1.20.2 For FCC-enheter med delvis forbrenning og CO-kjeler 

kreves tilstrekkelig lang oppholdstid ved riktig 

temperatur. 

For FCC-enheter med fullstendig forbrenning og uten 

ekstra kjeler kan ytterligere innsprøyting av brensel 

(f.eks. hydrogen) være nødvendig for å samsvare med 

et lavere temperaturvindu 

iii) Oksidasjon ved lav temperatur Se avsnitt 1.20.2 Behov for ytterligere vaskekapasitet. 

Ozondannelse og tilhørende risikohåndtering skal 

håndteres på en egnet måte. Bruksmulighetene kan 

være begrenset som følge av behovet for ytterligere 

spillvannsrensing og virkninger på tvers av 

miljømedier (f.eks. nitratutslipp) og av utilstrekkelig 

tilgang til flytende oksygen (til ozondannelse). 

Bruken av teknikken kan være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 4. 

Tabell 4 

BAT-relaterte utslippsnivåer for NOX-utslipp til luft fra regeneratoren i prosessen for katalytisk krakking 

Parameter Type enhet/forbrenningstilstand 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

NOX, uttrykt som NO2 Ny enhet / all forbrenning < 30–100 

Eksisterende enhet / fullstendig forbrenning < 100–300(1) 

Eksisterende enhet / delvis forbrenning 100–400(1) 

(1) Når innsprøyting av antimon (Sb) brukes til passivisering av metall, kan det oppstå NOX-nivåer på opptil 700 mg/Nm3. Den 

nedre delen av intervallet kan oppnås med bruk av SCR-teknikken. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv og metall til luft fra prosessen for katalytisk krakking 

(regenerator), er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I. Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Bruk av en slitasjebestandig 

katalysator 

Valg av et katalysatormateriale som kan 

motstå slitasje og fragmentering for å 

redusere støvutslipp 

Kan brukes generelt forutsatt at 

katalysatorens funksjon og selektivitet 

er tilstrekkelig 

ii) Bruk av et utgangsmateriale 

med lavt svovelinnhold 

(f.eks. ved å velge slikt 

utgangsmateriale eller ved å 

hydrogenbehandle 

utgangsmaterialet) 

Ved valg av utgangsmateriale bør det velges 

utgangsmateriale med lavt svovelinnhold 

blant de aktuelle alternativene som kan 

bearbeides i enheten. 

Hydrogenbehandling har som mål å 

redusere innholdet av svovel, nitrogen og 

metall i utgangsmaterialet. 

Se avsnitt 1.20.3 

Krever tilstrekkelig tilgang til 

utgangsmateriale med lavt 

svovelinnhold, hydrogenproduksjon og 

kapasitet til å behandle hydrogensulfid 

(H2S) (f.eks. amin- og Claus-enheter) 

II.  Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Elektrofilter (ESP) Se avsnitt 1.20.1 For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

ii) Flertrinns syklonutskillere Se avsnitt 1.20.1 Kan brukes generelt 

iii) Tredjetrinns 

returskyllefilter 

Se avsnitt 1.20.1 Bruksmulighetene kan være begrenset 

iv) Våtvasking Se avsnitt 1.20.3 Bruksmulighetene kan være begrenset i tørre områder og 

dersom biproduktene fra rensingen (herunder f.eks. 

spillvann med et høyt innhold av salt) ikke kan brukes på 

nytt eller sluttbehandles på en egnet måte. 

For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 5. 

Tabell 5 

BAT-relaterte utslippsnivåer for støvutslipp til luft fra regeneratoren i prosessen for katalytisk krakking 

Parameter Type enhet 
BAT-AEL (månedsgjennomsnitt)(1) 

mg/Nm3 

Støv Ny enhet 10–25 

Eksisterende enhet 10–503(2) 

(1) Sotblåsing i CO-kjelen og gjennom gasskjøleren omfattes ikke. 

(2) Den nedre delen av intervallet kan oppnås med et elektrofilter med fire felt. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 26. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-utslipp til luft fra prosessen for katalytisk 

krakking (regenerator) er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I. Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Bruk av SOX-reduserende 

katalysatortilsetningsstoffer 

Bruk av et stoff som overfører svovelet som 

er bundet til koksen, fra regeneratoren og 

tilbake til reaktoren. 

Se beskrivelse i 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

som følge av regeneratorens konstruk-

sjonsegenskaper. 

Krever passende kapasitet for å fjerne 

hydrogensulfid (f.eks. SRU) 

ii) Bruk av et utgangsmateriale 

med lavt svovelinnhold 

(f.eks. ved å velge et slikt 

utgangsmateriale eller ved å 

hydrogenbehandle 

utgangsmaterialet) 

Ved valg av utgangsmateriale bør det velges 

utgangsmateriale med lavt svovelinnhold 

blant de aktuelle alternativene som kan 

bearbeides i enheten. 

Hydrogenbehandling har som mål å redusere 

innholdet av svovel, nitrogen og metall i 

utgangsmaterialet. 

Se beskrivelse i 1.20.3 

Krever tilstrekkelig tilgang til 

utgangsmateriale med lavt svovel-

innhold, hydrogenproduksjon og 

kapasitet til å behandle hydrogensulfid 

(H2S) (f.eks. amin- og Claus-enheter) 

II.  Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet, f.eks. følgende: 

Teknikker Beskrivelse Bruk 

i) Ikke-regenerativ vasking Våtvasking eller vasking med sjøvann. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset i 

tørre områder og dersom biproduktene fra 

rensingen (herunder f.eks. spillvann med 

et høyt innhold av salt) ikke kan brukes på 

nytt eller sluttbehandles på en egnet måte. 

For eksisterende enheter kan bruksmu-

lighetene være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

ii) Regenerativ vasking Bruk av en spesifikk SOX-absorberende 

reagens (f.eks. en absorberende løsning) 

som vanligvis muliggjør gjenvinning av 

svovel som et biprodukt under en 

regenereringssyklus der reagensen blir 

brukt på nytt. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene er begrenset til tilfeller 

der regenererte biprodukter kan selges. 

For eksisterende enheter kan bruksmu-

lighetene være begrenset som følge av 

eksisterende svovelgjenvinningskapasitet 

samt av tilgjengelig plass 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 6.  
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Tabell 6 

BAT-relaterte utslippsnivåer for SO2-utslipp til luft fra regeneratoren i prosessen for katalytisk krakking 

Parameter Type enhet / tilstand 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

SO2 Nye enheter ≤ 300 

Eksisterende enheter / fullstendig 

forbrenning 
< 100–800(1) 

Eksisterende enheter / delvis forbrenning 100–1 200(1) 

(1) Ved valg av råmateriale med lavt svovelinnhold (f.eks. < 0,5 vektprosent) (eller hydrogenbehandling) og/eller vasking er den 

øvre delen av intervallet ≤ 600 mg/Nm3 for alle forbrenningstilstander. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av karbonmonoksid (CO) til luft fra prosessen for katalytisk 

krakking (regenerator) er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Forbrenningskontroll Se avsnitt 1.20.5 Kan brukes generelt 

ii) Katalysatorer med aktivatorer 

som fremmer oksidasjon av 

karbonmonoksid (CO) 

Se avsnitt 1.20.5 Kan brukes generelt bare ved fullstendig forbrenning 

iii) Karbonmonoksidkjel (CO) Se avsnitt 1.20.5 Kan brukes generelt bare ved delvis forbrenning 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 7. 

Tabell 7 

BAT-relaterte utslippsnivåer for utslipp av karbonmonoksid til luft fra regeneratoren i prosessen for katalytisk 

krakking ved delvis forbrenning 

Parameter Forbrenningstilstand 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

Karbonmonoksid, uttrykt 

som CO 
Delvis forbrenning ≤ 100(1) 

(1) Kan muligens ikke oppnås når CO-kjelen ikke arbeider med full belastning. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.6 BAT-konklusjoner for prosessen for katalytisk reformering 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av polyklorerte dibenzodioksiner/furaner (PCDD/F) til luft 

fra enheten for katalytisk reformering, er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Valg av katalysator-

aktivator 

Bruk av en katalysatoraktivator for å 

begrense mest mulig dannelsen av poly-

klorerte dibenzodioksiner/furaner (PCDD/F) 

under regenerering. 

Se avsnitt 1.20.7 

Kan brukes generelt 

ii) Behandling av røykgassen 

fra regenerering 

  

a.  Gjenvinningskrets for 

regenerert gass med 

adsorpsjonssjikt 

Avgass fra regenereringsfasen renses for å 

fjerne klorholdige forbindelser (f.eks. 

dioksiner) 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruken 

være avhengig av utformingen av 

regenereringsenheten 

b.  Våtvasking  Se avsnitt 1.20.3 Gjelder ikke semi-regenerative 

reformeringsenheter 

c.  Elektrofilter (ESP) Se avsnitt 1.20.1 Gjelder ikke semi-regenerative 

reformeringsenheter 

1.7 BAT-konklusjoner for forkoksingsprosessen 

BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft fra prosessen for forkoksingsproduksjon er å bruke en 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Innsamling og gjenvinning 

av kokspartikler 

Systematisk innsamling og gjenvinning av 

kokspartikler som oppstår under hele 

forkoksingsprosessen (boring, håndtering, 

knusing, kjøling osv.) 

Kan brukes generelt 

ii) Håndtering og lagring av 

koks i henhold til BAT 3 

Se BAT 3 Kan brukes generelt 

iii) Bruk av et lukket ned-

blåsingssystem 

Lukket system som fanger opp 

trykkutslipp fra forkokserne 

Kan brukes generelt 

iv) Gjenvinning av gass (her-

under utluftingen før for-

kokseren åpnes mot atmos-

færen) som en bestanddel i 

raffineribrenngass (RFG) 

Overføring av utluftet gass fra forkokseren 

til gasskompressoren for å gjenvinne 

gassen som RFG i stedet for å fakle den. 

Ved fleksibel forkoksing kreves en 

konverteringsfase (for å konvertere 

karbonylsulfid [COS] til H2S) før gassen 

fra forkoksingsenheten kan renses 

For eksisterende enheter kan bruken av 

teknikkene være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere NOX-utslipp til luft fra prosessen for kalsinering av grønnkoks er å 

bruke selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR).  
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Beskr ivelse  

Se avsnitt 1.20.2 

Bruk 

Bruken av SNCR-teknikken (særlig med hensyn til oppholdstid og temperaturvindu) kan være begrenset som følge av 

kalsineringsprosessens bestemte egenskaper. 

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere SOX-utslipp til luft fra prosessen for kalsinering av grønnkoks er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Ikke-regenerativ vasking Våtvasking eller vasking med sjøvann. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset i 

tørre områder og dersom biproduktene fra 

rensingen (herunder f.eks. spillvann med 

et høyt innhold av salt) ikke kan brukes på 

nytt eller sluttbehandles på en egnet måte. 

For eksisterende enheter kan bruksmu-

lighetene være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

ii) Regenerativ vasking Bruk av en spesifikk SOX-absorberende 

reagens (f.eks. en absorberende løsning) 

som vanligvis muliggjør gjenvinning av 

svovel som et biprodukt under en 

regenereringssyklus der reagensen blir 

brukt på nytt. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene er begrenset til tilfeller 

der regenererte biprodukter kan selges. 

For eksisterende enheter kan bruksmu-

lighetene være begrenset som følge av 

eksisterende svovelgjenvinningskapasitet 

samt av tilgjengelig plass 

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støvutslipp til luft fra prosessen for kalsinering av grønnkoks er å 

bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Elektrofilter (ESP) Se avsnitt 1.20.1 For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass. 

For grafitt- og anodekokskalsinering kan 

bruksmulighetene være begrenset som følge av 

kokspartiklenes høye resistivitet 

ii) Flertrinns syklonutskillere Se avsnitt 1.20.1 Kan brukes generelt 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 8. 

Tabell 8 

BAT-relaterte utslippsnivåer for støvutslipp til luft fra en enhet for kalsinering av grønnkoks 

Parameter 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

Støv 10–50(1)(2) 

(1) Den nedre delen av intervallet kan oppnås med et elektrofilter med fire felt. 

(2) Når et elektrofilter ikke er tilgjengelig, kan det forekomme verdier på opptil 150 mg/Nm3. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.8 BAT-konklusjoner for avsaltingsprosessen 

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruk og utslipp til vann fra avsaltingsprosessen er å bruke en 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Gjenvinning av vann og 

optimering av avsaltings-

prosessen 

Bruk av forskjellige gode avsaltingsmetoder for å øke 

effektiviteten til avsalteren og redusere forbruket av 

vaskevann, f.eks. ved å bruke blandingsutstyr med lav 

virveldannelse og lavt vanntrykk. Dette omfatter 

håndtering av viktige parametrer for vasking (f.eks. 

god blanding) og utskillingsfaser (f.eks. pH, densitet, 

viskositet og elektrisk feltpotensial for sammen-

smeltning) 

Kan brukes generelt 

ii) Flertrinnsavsalter Flertrinnsavsaltere fungerer med vanntilførsel og 

dehydrering som gjentas i to eller flere trinn slik at det 

oppnås bedre effektivitet i utskillingen og dermed 

mindre korrosjon i etterfølgende prosesser 

Kan brukes for nye enheter 

iii) Ekstra utskillingsfase En ekstra, forbedret utskilling av olje og vann samt av 

faste partikler og vann, utformet for å redusere den 

oljemengden som sendes til anlegget for 

spillvannsrensing, og i stedet gjenvinne den i 

prosessen. Dette omfatter f.eks. en 

sedimenteringsbeholder og bruk av optimal nivåstyring 

Kan brukes generelt 

1.9 BAT-konklusjoner for forbrenningsenheter 

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra forbrenningsenheter er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I. Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Valg eller behandling av brensel 

a)  Bruk av gass som 

erstatning for flytende 

brensel 

Gass inneholder generelt mindre 

nitrogen enn væske, og 

forbrenning av gass fører til et 

lavere nivå av NOX-utslipp. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset som 

følge av de begrensningene som gjelder tilgang 

til gassformig brensel med lavt svovelinnhold, 

som kan avhenge av den enkelte medlemsstats 

energipolitikk 

b)  Bruk av raffineribren-

selolje (RFO) med lavt 

nitrogeninnhold, f.eks. ved 

å velge RFO eller ved å 

hydrogenbehandle RFO 

Ved valg av raffineribrenselolje 

bør det velges flytende brensel 

med lavt nitrogeninnhold blant 

de aktuelle alternativene som 

kan brukes i enheten. 

Hydrogenbehandling har som 

mål å redusere innholdet av 

svovel, nitrogen og metall i 

brenselet. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene er begrenset av tilgangen til 

flytende brensler med lavt nitrogeninnhold, 

hydrogenproduksjonen og kapasiteten til å 

behandle hydrogensulfid (H2S) (f.eks. amin- og 

Claus-enheter) 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

ii) Forbrenningsendringer 

a)  Trinnvis forbrenning: 

— trinnvis lufttilførsel 

— trinnvis brensel-

tilførsel 

Se avsnitt 1.20.2 Trinnvis brenseltilførsel for blandet forbrenning 

eller forbrenning av væske kan kreve en særskilt 

brennerkonstruksjon 

b)  Optimering av forbrenning Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt 

c)  Resirkulering av røykgass Se avsnitt 1.20.2 Gjelder ved bruk av særskilte brennere med 

intern resirkulering av røykgassen. 

Bruksmulighetene kan være begrenset til 

ettermontering av ekstern resirkulering av 

røykgass i enheter med tvungen/indusert trekk 

d)  Innsprøyting av for-

tynningsmiddel 

Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt for gassturbiner der 

passende inerte fortynningsmidler er 

tilgjengelig 

e)  Bruk av lav-NOX-brennere 

(LNB) 

Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt for nye enheter idet det tas 

hensyn til brenselspesifikke begrensninger 

(f.eks. for tungolje). 

For eksisterende enheter kan bruksmulighetene 

være begrenset av kompleksiteten som følger av 

anleggsspesifikke forhold, f.eks. ovnenes 

utforming og omgivende utstyr. 

I svært spesielle tilfeller kan det være 

nødvendig å utføre vesentlige endringer. 

Bruksmulighetene kan være begrenset for ovner 

i prosessen for forsinket forkoksing fordi det 

kan oppstå koksdannelse i ovnene. 

I gassturbiner er bruksmulighetene begrenset til 

brensler med lavt hydrogeninnhold (generelt 

< 10 %) 

II. Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Selektiv katalytisk reduk-

sjon (SCR) 

Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av kravene til god plass og optimal 

innsprøyting av reaktant 

ii) Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av kravene til temperaturvindu og 

oppholdstid som må oppfylles ved innsprøyting av 

reaktant 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

iii) Oksidasjon ved lav tem-

peratur 

Se avsnitt 1.20.2 Bruksmulighetene kan være begrenset av behovet for 

ytterligere vaskekapasitet og av at ozondannelse og 

tilhørende risikohåndtering skal håndteres på en egnet 

måte. 

Bruksmulighetene kan være begrenset som følge av 

behovet for ytterligere spillvannsrensing og virkninger 

på tvers av miljømedier (f.eks. nitratutslipp) og av 

utilstrekkelig tilgang til flytende oksygen (til 

ozondannelse). 

For eksisterende enheter kan bruken av teknikken være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

iv) SNOX-kombinert teknikk Se avsnitt 1.20.4 Gjelder bare for røykgasser med høy strømning (f.eks. 

> 800 000 Nm3/t) og når det er behov for kombinert 

reduksjon av NOX og SOX 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 9, 10 og 11. 

Tabell 9 

BAT-relaterte utslippsnivåer for NOX-utslipp til luft fra en gassturbin 

Parameter Type utstyr 

BAT-AEL(1) 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 ved 15 % O2 

NOX, uttrykt som NO2 Gassturbin (herunder gassturbiner med kombinert 

syklus (CCGT) og turbiner med integrert forgassing 

med kombinert syklus (IGCC)) 

40–120 

(eksisterende turbin) 

20–50 

(ny turbin)(2) 

(1) BAT-AEL gjelder kombinerte utslipp fra gassturbinen og den supplerende gjenvinningskjelen, dersom en slik brukes. 

(2) For brensel med høyt H2-innhold (dvs. over 10 %), er den øvre delen av intervallet 75 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

Tabell 10 

BAT-relaterte utslippsnivåer for NOX-utslipp til luft fra en gassfyrt forbrenningsenhet, unntatt gassturbiner 

Parameter Type forbrenning 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

NOX, uttrykt som NO2 Gassfyring 30–150 

for eksisterende enhet(1) 

30–100 

for ny enhet 

(1) For en eksisterende enhet som forvarmer luft ved høy temperatur (dvs. > 200 °C) eller har et H2-innhold i brenngassen som er 

høyere enn 50 %, er den øvre delen av BAT-AEL-intervallet 200 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4.  
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Tabell 11 

BAT-relaterte utslippsnivåer for NOX-utslipp til luft fra en forbrenningsenhet for flere ulike brensler, unntatt 

gassturbiner 

Parameter Type forbrenning 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

NOX, uttrykt som NO2 Forbrenningsenhet for flere ulike brensler 30–300 

for eksisterende enhet(1)(2) 

(1) Den nedre delen av intervallet kan oppnås med et elektrofilter med fire felt. 

(2) Når et elektrofilter ikke er tilgjengelig, kan det forekomme verdier på opptil 150 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 35. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av støv og metall til luft fra 

forbrenningsenheter er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I. Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Valg eller behandling av brensel 

a) Bruk av gass som 

erstatning for flytende 

brensel 

Bruk av gass framfor flytende brensler 

fører til lavere støvutslipp 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

som følge av de begrensningene som 

gjelder tilgang til brensel med lavt 

svovelinnhold, som f.eks. naturgass, som 

kan avhenge av den enkelte medlemsstats 

energipolitikk 

b) Bruk av raffineribren-

selolje (RFO) med lavt 

svovelinnhold, f.eks. 

ved å velge RFO eller 

ved å hydrogenbehandle 

RFO 

Ved valg av raffineribrenselolje bør det 

velges flytende brensel med lavt 

svovelinnhold blant de aktuelle alternati-

vene som kan brukes i enheten. 

Hydrogenbehandling har som mål å 

redusere innholdet av svovel, nitrogen og 

metall i brenselet. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

tilgangen til flytende brensler med lavt 

svovelinnhold, hydrogenproduksjon og 

kapasitet til å behandle hydrogensulfid 

(H2S) (f.eks. amin- og Claus-enheter) 

ii) Forbrenningsendringer 

a) Optimering av 

forbrenning 

Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt for alle typer 

forbrenning 

b) Forstøvning av flytende 

brensel 

Bruk av høyt trykk for å redusere 

dråpestørrelsen i flytende brensel. 

Nye optimaliserte brennerkonstruksjoner 

omfatter vanligvis dampforstøvning 

Kan brukes generelt for forbrenning med 

flytende brensel 
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II Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Elektrofilter (ESP) Se avsnitt 1.20.1 For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

ii) Tredjetrinns 

returskyllefilter 

Se avsnitt 1.20.1 Kan brukes generelt 

iii) Våtvasking Se avsnitt 1.20.3 Bruksmulighetene kan være begrenset i tørre områder 

og dersom biproduktene fra rensingen (herunder f.eks. 

spillvann med høyt innhold av salt) ikke kan brukes på 

nytt eller sluttbehandles på en egnet måte. For 

eksisterende enheter kan bruken av teknikken være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

iv) Sentrifugalvaskere Se avsnitt 1.20.1 Kan brukes generelt 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 12. 

Tabell 12 

BAT-relaterte utslippsnivåer for støvutslipp til luft fra en forbrenningsenhet for flere ulike brensler, unntatt 

gassturbiner 

Parameter Type forbrenning 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

Støv Forbrenning av flere ulike brensler 5–50 

for eksisterende enhet(1)(2) 

5–25 

for ny enhet < 50 MW 

(1) Den nedre delen av intervallet kan oppnås av enheter som bruker teknikker ved utslippspunktet. 

(2) Den øvre delen av intervallet er forbundet med bruk av en høy prosentandel av oljeforbrenning og der bare primære teknikker kan 

brukes. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 36. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-utslipp til luft fra forbrenningsenheter er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I. Primære eller prosessrelaterte teknikker basert på valg eller behandling av brenselet, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Bruk av gass som erstat-

ning for flytende brensel 

Se avsnitt 1.20.3 Bruksmulighetene kan være begrenset 

som følge av de begrensningene som 

gjelder tilgang til brensel med lavt 

svovelinnhold, som f.eks. naturgass, som 

kan avhenge av den enkelte medlemsstats 

energipolitikk 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

ii) Behandling av raffineri-

brenngass (RFG) 

Restkonsentrasjonen av H2S i RFG 

avhenger av behandlingens prosessparamet-

rer, dvs. trykket ved vasking med aminer. 

Se avsnitt 1.20.3 

For gass med lav brennverdi som 

inneholder karbonylsulfid (COS), f.eks. 

fra forkoksingsenheter, kan det være 

behov for en konverteringsenhet før 

fjerning av H2S 

iii) Bruk av raffineribrenselolje 

(RFO) med lavt svovel-

innhold, f.eks. ved å velge 

RFO eller ved å 

hydrogenbehandle RFO 

Ved valg av raffineribrenselolje bør det 

velges flytende brensel med lavt 

svovelinnhold blant de aktuelle alternati-

vene som kan brukes i enheten. 

Hydrogenbehandling har som mål å 

redusere innholdet av svovel, nitrogen og 

metall i brenselet. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene er begrenset av 

tilgangen til flytende brensler med lavt 

svovelinnhold, hydrogenproduksjon og 

kapasitet til å behandle hydrogensulfid 

(H2S) (f.eks. amin- og Claus-enheter) 

II.  Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Ikke-regenerativ vasking Våtvasking eller vasking med sjøvann. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset i 

tørre områder og dersom biproduktene fra 

rensingen (herunder f.eks. spillvann med 

et høyt innhold av salt) ikke kan brukes på 

nytt eller sluttbehandles på en egnet måte. 

For eksisterende enheter kan bruken av 

teknikken være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

ii) Regenerativ vasking Bruk av en spesifikk SOX-absorberende 

reagens (f.eks. en absorberende løsning) 

som vanligvis muliggjør gjenvinning av 

svovel som et biprodukt under en 

regenereringssyklus der reagensen blir 

brukt på nytt. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene er begrenset til tilfeller 

der regenererte biprodukter kan selges. 

Ettermontering på eksisterende enheter 

kan være begrenset som følge av 

eksisterende svovelgjenvinningskapasitet. 

For eksisterende enheter kan bruken av 

teknikken være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

iii) SNOX-kombinert teknikk Se avsnitt 1.20.4 Gjelder bare for røykgasser med høy 

strømning (f.eks. > 800 000 Nm3/t) og når 

det kreves kombinert reduksjon av NOX 

og SOX 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 13 og 14.  
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Tabell 13 

BAT-relaterte utslippsnivåer for SO2-utslipp til luft fra en forbrenningsenhet for raffineribrenngass (RFG), 

unntatt gassturbiner 

Parameter 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

SO2 5–35(1) 

(1) I det særskilte oppsettet med RFG-behandling med lavt utvaskingstrykk og en raffineribrenngass med et H/C-molforhold på over 

5, kan den øvre delen av BAT-AEL-intervallet nå så høyt som 45 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

Tabell 14 

BAT-relaterte utslippsnivåer for SO2-utslipp til luft fra forbrenningsenheter for flere ulike brensler, unntatt 

gassturbiner og stasjonære gassmotorer 

Denne BAT-AEL-verdien gjelder veide gjennomsnittsutslipp fra eksisterende forbrenningsenheter for flere ulike 

brensler i raffineriet, med unntak av gassturbiner og stasjonære gassmotorer 

Parameter 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

SO2 35–600 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 37. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av karbonmonoksid (CO) til luft fra forbrenningsenheter er å 

bruke forbrenningskontroll. 

Beskr ivelse  

Se avsnitt 1.20.5 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 15. 

Tabell 15 

BAT-relaterte utslippsnivåer for utslipp av karbonmonoksid til luft fra en forbrenningsenhet 

Parameter 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

Karbonmonoksid, uttrykt som CO ≤ 100 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.10 BAT-konklusjoner for foretringsprosessen 

BAT 38. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft fra foretringsprosessen er å sikre riktig behandling av 

prosessavgasser ved å lede dem til raffineribrenngassystemet.  
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BAT 39. Beste tilgjengelige teknikk for å unngå forstyrrelser i den biologiske rensingen er å bruke en lagertank og en 

egnet produksjonsplan for enheten til å kontrollere innholdet av oppløste giftige bestanddeler (f.eks. metanol, maursyre, 

etere) i spillvannsstrømmen før sluttbehandlingen. 

1.11 BAT-konklusjoner for isomeriseringsprosessen 

BAT 40. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av klorholdige forbindelser er å optimalisere bruken 

av klorholdige organiske forbindelser som brukes til å opprettholde katalysatoraktiviteten når en slik prosess er i bruk, 

eller å bruke katalytiske systemer som ikke inneholder klor. 

1.12 BAT-konklusjoner for raffinering av naturgass 

BAT 41. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av svoveldioksid til luft fra naturgassanlegg er å anvende 

BAT 54. 

BAT 42. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOX) til luft fra naturgassanlegg er å 

anvende BAT 34. 

BAT 43. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp av kvikksølv når dette finnes i rå naturgass, er å fjerne 

kvikksølvet og gjenvinne det kvikksølvholdige slammet for avfallshåndtering. 

1.13 BAT-konklusjoner for destillasjonsprosessen 

BAT 44. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere produksjon av spillvann fra destillasjonsprosessen er 

å bruke vakuumpumper med væskering eller overflatekondensatorer. 

Bruk 

Kan kanskje ikke brukes i visse tilfeller der det kreves ettermontering. For nye enheter kan det være behov for 

vakuumpumper, enten i kombinasjon med eller uten dampejektorer, for å oppnå et høyt vakuum (10 mm Hg). Det bør 

videre finnes en reservepumpe i tilfelle vakuumpumpen svikter. 

BAT 45. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere vannforurensning fra destillasjonsprosessen er å lede 

survann til stripperen. 

BAT 46. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft fra destillasjonsenheter er å sikre 

riktig behandling av prosessavgasser, særlig ikke-kondenserbare avgasser, ved å fjerne sur gass før videre bruk. 

Bruk 

Kan brukes generelt for enheter for råolje- og vakuumdestillasjon. Kan muligens ikke brukes for frittstående raffinerier 

for smøremidler og bitumen med utslipp av svovelforbindelser på under 1 tonn/døgn. I visse raffinerioppsett kan 

bruksmulighetene være begrenset som følge av behovet for f.eks. store rørsystemer, kompressorer eller ytterligere 

aminbehandlingskapasitet. 

1.14 BAT-konklusjoner for produktbehandlingsprosessen 

BAT 47. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft fra produktbehandlingsprosessen er å sikre riktig 

sluttbehandling av avgasser, særlig illeluktende brukt luft fra avsvovlingsenheter, ved å lede dem til destruering, f.eks. 

ved forbrenning. 

Bruk 

Kan brukes generelt for produktbehandlingsprosessen der gasstrømmene kan sendes til destrueringsenhetene på en 

sikker måte. Kan muligens ikke brukes for avsvovlingsenheter av sikkerhetsmessige årsaker. 

BAT 48. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjon av avfall og spillvann når det finnes en 

produktbehandlingsprosess som bruker et kaustisk stoff, er å bruke en overrislende kaustisk løsning og en overordnet 

løsning for håndtering av brukt kaustisk stoff, herunder gjenvinning etter egnet behandling, f.eks. ved stripping.  



Nr. 57/1766 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

1.15 BAT-konklusjoner for lagrings- og håndteringsprosesser 

BAT 49. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp til luft fra lagring av flyktige flytende 

hydrokarbonforbindelser er å bruke lagertanker med flytetak som er utstyrt med høyeffektive tetninger, eller en tank 

med fast tak som er tilknyttet et dampgjenvinningssystem. 

Beskr ivelse  

Høyeffektive tetninger er spesifikt utstyr for å begrense damptap, f.eks. forbedrede primære tetninger og ekstra 

flerdoble (sekundære eller tertiære) tetninger (avhengig av mengden som slippes ut). 

Bruk 

Bruken av høyeffektive tetninger kan være begrenset ved ettermontering av tertiære tetninger i eksisterende tanker. 

BAT 50. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp til luft fra lagring av flyktige flytende 

hydrokarbonforbindelser er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Manuell rengjøring av 

råoljetanken 

Oljetanken rengjøres ved at arbeidere går inn i 

tanken og fjerner slam manuelt 

Kan brukes generelt 

ii) Bruk av et lukket system Ved interne inspeksjoner blir tankene regelmessig 

tømt, rengjort og frigjort for gass. Denne 

rengjøringen omfatter oppløsing av avleiringer på 

tankbunnen. Lukkede systemer som kan 

kombineres med mobile, utslippsreduserende 

teknikker ved utslippspunktet, forebygger eller 

reduserer VOC-utslipp 

Bruksmulighetene kan være 

begrenset av f.eks. typer 

restmengder, tanktakets utforming 

eller tankens materialer 

BAT 51. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til jord og grunnvann fra lagring av flytende 

hydrokarbonforbindelser er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Vedlikeholdsprogrammer 

som omfatter overvåking, 

forebygging og begrens-

ning av korrosjon 

Et styringssystem, herunder lekkasjepåvisning og 

driftskontroller for å hindre overfylling, lager-

kontroll og risikobaserte inspeksjonsrutiner for 

tankene med jevne mellomrom for å sikre deres 

integritet, samt vedlikeholdstiltak for å forbedre 

innesluttingen av tankene. Dette omfatter også en 

handlingsplan for utslipp slik at det kan settes inn 

tiltak før utslippet når grunnvannet. Dette skal 

særlig sikres ved vedlikehold 

Kan brukes generelt 

ii) Tanker med dobbel bunn En ekstra, ugjennomtrengelig bunn som beskytter 

mot utslipp fra det første materialet 

Kan brukes generelt for nye 

tanker og etter overhaling av 

eksisterende tanker(1) 

iii) Ugjennomtrengelige 

membraner 

En kontinuerlig lekkasjesperre under hele tankens 

bunnflate 

Kan brukes generelt for nye 

tanker og etter overhaling av 

eksisterende tanker(1) 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

iv) Tilstrekkelig dimensjonert 

inneslutting for tankanleg-

genes oppsamlingsbassen-

ger 

Et oppsamlingsbasseng i et tankanlegg er 

konstruert for å kunne inneslutte store lekkasjer 

som kan oppstå ved sprekker i veggen eller ved 

overfylling (brukes både av miljømessige og 

sikkerhetsmessige årsaker). Størrelsen og 

tilhørende bygningsbestemmelser er vanligvis 

fastsatt i lokale forskrifter 

Kan brukes generelt 

(1) Teknikk ii) og iii) kan kanskje ikke brukes generelt når tankene benyttes til produkter som krever varme for håndtering i 

væskeform (f.eks. bitumen), og når lekkasje ikke er sannsynlig fordi produktet da vil størkne. 

BAT 52. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere VOC-utslipp til luft fra lasting og lossing av flyktige 

flytende hydrokarbonforbindelser er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor for å oppnå en gjenvinningsprosent 

på minst 95 %. 

Teknikk Beskrivelse Bruk(1) 

Dampgjenvinning ved 

i)  Kondensering 

ii)  Absorpsjon 

iii)  Adsorpsjon 

iv)  Membranfiltrering 

v)  Hybridsystemer 

Se avsnitt 1.20.6 Kan brukes generelt for lasting/lossing når det årlige 

volumet er > 5 000 m3/år. Gjelder ikke for 

lasting/lossing av sjøgående fartøyer med en årlig 

gjennomstrømningsmengde på < 1 million m3/år 

(1) En dampdestrueringsenhet (f.eks. ved forbrenning) kan erstatte en dampgjenvinningsenhet dersom dampgjenvinningen er 

risikofylt eller teknisk umulig som følge av mengden returdamp. 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 16. 

Tabell 16 

BAT-relaterte utslippsnivåer for utslipp av flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) og benzen 

til luft fra lasting og lossing av flyktige flytende hydrokarbonforbindelser 

Parameter 
BAT-AEL 

(timegjennomsnitt)(1) 

NMVOC 0,15–10 g/Nm3(2)(3) 

Benzen(3) < 1 mg/Nm3 

(1) Timeverdier ved kontinuerlig drift uttrykt og målt i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF (EFT L 365 av 

31.12.1994, s. 24). 

(2) En lavere verdi kan oppnås med totrinns hybridsystemer. Den øvre verdien kan oppnås ved bruk av et adsorpsjons- eller 

membransystem med ett trinn. 

(3) Overvåking av benzen er kanskje ikke nødvendig når NMVOC-utslippene er i den nedre delen av intervallet. 

1.16 BAT-konklusjoner for viskositetsredusering av reststoffer (visbryting) og andre termiske prosesser 

BAT 53. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra visbryting og andre termiske prosesser er å sikre 

riktig behandling av spillvannsstrømmer ved å anvende teknikkene i BAT 11.  
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1.17 BAT-konklusjoner for avsvovling av avgass 

BAT 54. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere svovelutslipp til luft fra avgasser som inneholder hydrogensulfider 

(H2S), er å bruke samtlige teknikker nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk(1) 

i) Fjerning av sur gass, f.eks. 

ved aminbehandling 

Se avsnitt 1.20.3 Kan brukes generelt 

ii)  Svovelgjenvinningsenhet 

(SRU), f.eks. med Claus-

prosess 

Se avsnitt 1.20.3 Kan brukes generelt 

iii) Behandlingsenhet for 

restgass (TGTU) 

Se avsnitt 1.20.3 Ved ettermontering på eksisterende SRU-enheter kan 

bruken være begrenset av SRU-enhetens størrelse og 

enhetenes konfigurasjon, samt av den typen 

svovelgjenvinningsprosess som allerede er i bruk 

(1) Kan muligens ikke brukes for frittstående raffinerier for smøremidler eller bitumen som avgir svovelforbindelser på under 1 

tonn/døgn  

BAT-relaterte nivåer for miljøprestasjon (BAT-AEPL): Se tabell 17. 

Tabell 17 

BAT-relaterte nivåer for miljøprestasjon for et svovelgjenvinningssystem (H2S) for avgass 

 BAT-relatert nivå for miljøprestasjon (månedsgjennomsnitt) 

Fjerning av sur gass Fjerning av hydrogensulfider (H2S) i den rensede 

raffineribrenngassen for å oppfylle BAT-AEL-verdien for 

forbrenning av gass i henhold til BAT 36 

Svovelgjenvinningseffektivitet(1) Ny enhet: 99,5 – > 99,9 % 

Eksisterende enhet: ≥ 98,5 % 

(1) Svovelgjenvinningseffektiviteten beregnes for hele behandlingskjeden (herunder SRU og TGTU) som andelen svovel i 

utgangsmaterialet som gjenvinnes i svovelstrømmen, som sendes til oppsamlingstankene. Når den teknikken som brukes, ikke 

omfatter gjenvinning av svovel (f.eks. vasking med sjøvann), vises det i stedet til svovelfjerningens effektivitet, som er den 

prosentandelen svovel som fjernes gjennom hele behandlingskjeden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.18 BAT-konklusjoner for fakling 

BAT 55. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp til luft fra fakling er å bruke fakling bare av 

sikkerhetsmessige årsaker eller ved avvikende driftsforhold (f.eks. under oppstart og avstenging).  
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BAT 56. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft fra fakling når fakling ikke kan unngås, er å bruke 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Riktig utforming av 

anlegget 

Se avsnitt 1.20.7 Gjelder for nye enheter. 

Gjenvinningssystem for faklingsgass kan ettermonteres 

i eksisterende enheter 

ii) Anleggsstyring Se avsnitt 1.20.7 Kan brukes generelt 

iii) Riktig utforming av fak-

lingsutstyr 

Se avsnitt 1.20.7 Gjelder for nye enheter 

iv) Overvåking og rapporte-

ring 

Se avsnitt 1.20.7 Kan brukes generelt 

1.19 BAT-konklusjoner for integrert utslippshåndtering 

BAT 57. Beste tilgjengelige teknikk for å oppnå en samlet reduksjon av NOX-utslipp til luft fra forbrenningsenheter og 

enheter for fluidisert katalytisk krakking (FCC), er å bruke en teknikk for integrert utslippshåndtering i stedet for 

BAT 24 og BAT 34. 

Beskr ivelse  

Teknikken består i å håndtere NOX-utslipp fra flere eller alle forbrenningsenheter og FCC-enheter i et raffinerianlegg 

på en integrert måte, ved å innføre og bruke den mest hensiktsmessige kombinasjonen av BAT på tvers av de 

forskjellige berørte enhetene og overvåke hvor effektive de er, på en slik måte at de samlede utslippene tilsvarer eller er 

lavere enn utslippene som kan oppnås ved å bruke BAT-AEL-verdiene i BAT 24 og BAT 34 i hver enkelt enhet. 

Denne teknikken er særlig egnet for oljeraffinerianlegg 

— med en anerkjent kompleksitet og mange forskjellige forbrennings- og prosessenheter som er koplet sammen når 

det gjelder tilførsel av utgangsmaterialer og energiforsyning, 

— med behov for hyppige prosessjusteringer som følge av kvaliteten på råoljen som mottas, 

— med et teknisk behov for å bruke en del av prosessrestene som internt brensel, noe som ofte medfører hyppige 

justeringer i brenselsblandingen for å oppfylle prosesskravene. 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 18. 

Dessuten skal BAT-AEL-verdiene fastsatt i BAT 24 og BAT 34 fortsatt gjelde for hver ny forbrenningsenhet eller 

FCC-enhet som omfattes av systemet for integrert utslippshåndtering. 

Tabell 18 

BAT-relaterte utslippsnivåer for NOX-utslipp til luft ved bruk av BAT 57 

  

BAT-AEL-verdien for NOx-utslipp fra enhetene som omfattes av BAT 57, uttrykt i mg/Nm3 som et 

månedsgjennomsnitt, er lik eller mindre enn det veide gjennomsnittet av de NOx-konsentrasjonene (uttrykt i mg/Nm3 

som et månedsgjennomsnitt) som kan oppnås ved i praksis å bruke teknikker på hver enkelt enhet, som kan gjøre det 

mulig å oppnå følgende for de berørte enhetene: 

a)  for enheter for katalytisk krakking (regenerator): BAT-AEL-intervallet fastsatt i tabell 4 (BAT 24), 

b)  for forbrenningsenheter som forbrenner bare raffineribrensler eller raffineribrensler samtidig med andre brensler: 

BAT-AEL-intervallene fastsatt i tabell 9, 10 og 11 (BAT 34).  
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Denne BAT-AEL-verdien uttrykkes med følgende formel: 

 Σ [(røykgassens strømningshastighet i den berørte enheten) × (NOX-konsentrasjonen som kan oppnås for denne enheten)]  

 Σ(røykgassens strømningshastighet i alle berørte enheter) 

Merknader: 

1.  De aktuelle referansevilkårene for oksygen er angitt i tabell 1. 

2.  De veide utslippsnivåene for de enkelte enhetene er basert på røykgassens strømningshastighet i den berørte 

enheten, uttrykt som et månedsgjennomsnitt (Nm3/time), som er representativt for normal drift av denne enheten i 

raffinerianlegget (ved anvendelse av referansevilkårene i merknad 1). 

3.  Ved betydelige og strukturelle endringer i brenselet som påvirker gjeldende BAT-AEL-verdi for en enhet, eller ved 

andre betydelige eller strukturelle endringer av de berørte enhetenes art eller virkemåte, eller dersom enheter byttes 

ut eller utvides, eller det legges til forbrenningsenheter eller FCC-enheter, må den BAT-AEL-verdien som er 

definert i tabell 18, justeres i henhold til dette. 

Overvåking forbundet med BAT 57 

Beste tilgjengelige teknikk for å overvåke utslipp av NOx i forbindelse med en teknikk for integrert utslippshåndtering 

er den samme som i BAT 4, supplert med følgende: 

— en overvåkingsplan som inneholder en beskrivelse av de prosessene som overvåkes, en liste over de 

utslippskildene og kildestrømmene (produkter og avgasser) som overvåkes for hver prosess, og en beskrivelse av 

den metoden (beregninger og målinger) som brukes, samt de underliggende antakelsene og tilhørende 

pålitelighetsgrad, 

— kontinuerlig overvåking av røykgassens strømningshastighet for de berørte enhetene, enten gjennom direkte 

måling eller gjennom en tilsvarende metode, 

— et datastyringssystem for innsamling, behandling og rapportering av alle de overvåkingsdataene som kreves for å 

fastsette utslippene fra de kildene som omfattes av teknikken med integrert utslippshåndtering. 

BAT 58. Beste tilgjengelige teknikk for å oppnå en samlet reduksjon av SO2-utslipp til luft fra forbrenningsenheter, 

enheter for fluidisert katalytisk krakking (FCC) og svovelgjenvinningsenheter for avgass, er å bruke en teknikk for 

integrert utslippshåndtering i stedet for BAT 26, BAT 36 og BAT 54. 

Beskr ivelse  

Teknikken består i å håndtere SO2-utslipp fra flere eller alle forbrenningsenheter, FCC-enheter og 

svovelgjenvinningsenheter for avgass i et raffinerianlegg på en integrert måte, ved å innføre og bruke den mest 

hensiktsmessige kombinasjonen av BAT på tvers av de berørte enhetene og overvåke hvor effektive de er, på en slik 

måte at de samlede utslippene tilsvarer eller er lavere enn utslippene som kan oppnås ved å bruke BAT-AEL-verdiene 

angitt i BAT 26 og BAT 36 i hver enkelt enhet, samt de BAT-AEPL-verdiene som er angitt i BAT 54. 

Denne teknikken er særlig egnet for oljeraffinerianlegg 

— med en anerkjent kompleksitet og mange forskjellige forbrennings- og prosessenheter som er koplet sammen når 

det gjelder tilførsel av utgangsmaterialer og energiforsyning, 

— med behov for hyppige prosessjusteringer som følge av kvaliteten på råoljen som mottas, 

— med et teknisk behov for å bruke en del av prosessrestene som internt brensel, noe som ofte medfører hyppige 

justeringer i brenselsblandingen for å oppfylle prosesskravene. 

BAT-relatert utslippsnivå: Se tabell 19. 

Dessuten skal BAT-AEL-verdiene fastsatt i BAT 26 og BAT 36 og BAT-AEPL-verdiene fastsatt i BAT 54 fortsatt 

gjelde for hver ny forbrenningsenhet, FCC-enhet eller svovelgjenvinningsenhet for avgass som omfattes av systemet 

for integrert utslippshåndtering.  
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Tabell 19 

BAT-relaterte utslippsnivåer for SO2-utslipp til luft ved bruk av BAT 58 

 

BAT-AEL-verdien for SO2-utslipp fra enhetene som omfattes av BAT 58, uttrykt i mg/Nm3 som et 

månedsgjennomsnitt, er lik eller mindre enn det veide gjennomsnittet av de SO2-konsentrasjonene (uttrykt i mg/Nm3 

som et månedsgjennomsnitt) som kan oppnås ved i praksis å bruke teknikker på hver enkelt enhet, som kan gjøre det 

mulig å oppnå følgende for de berørte enhetene: 

a)  for enheter for katalytisk krakking (regenerator): BAT-AEL-intervallene fastsatt i tabell 6 (BAT 26), 

b)  for forbrenningsenheter som forbrenner raffineribrensler alene eller samtidig med andre brensler: BAT-AEL-

intervallene fastsatt i tabell 13 og tabell 14 (BAT 36), og 

c)  for svovelgjenvinningsenheter for avgass: BAT-AEL-intervallene fastsatt i tabell 17 (BAT 54), 

Denne BAT-AEL-verdien uttrykkes med følgende formel: 

 Σ [(røykgassens strømningshastighet i den berørte enheten) × (SO2-konsentrasjonen som kan oppnås for denne enheten)]  

Σ(røykgassens strømningshastighet i alle berørte enheter)  

Merknader: 

1.  De aktuelle referansevilkårene for oksygen er angitt i tabell 1. 

2.  De veide utslippsnivåene for de enkelte enhetene er basert på røykgassens strømningshastighet i den berørte 

enheten, uttrykt som månedsgjennomsnittet (Nm3/time), som er representativt for normal drift av denne enheten i 

raffinerianlegget (ved bruk av referansevilkårene i merknad 1). 

3.  Ved betydelige og strukturelle endringer i brenselet som påvirker gjeldende BAT-AEL-verdi for en enhet, eller ved 

andre betydelige eller strukturelle endringer av de berørte enhetenes art eller virkemåte, eller dersom enheter byttes 

ut eller utvides, eller det legges til forbrenningsenheter, FCC-enheter eller svovelgjenvinningsenheter for avgass, 

må den BAT-AEL-verdien som er definert i tabell 19, justeres i henhold til dette. 

Overvåking forbundet med BAT 58 

Beste tilgjengelige teknikk for å overvåke utslipp av SO2 i forbindelse med en teknikk for integrert utslippshåndtering 

er den samme som i BAT 4, supplert med følgende: 

— en overvåkingsplan som inneholder en beskrivelse av de prosessene som overvåkes, en liste over de utslippskildene 

og kildestrømmene (produkter og avgasser) som overvåkes for hver prosess, og en beskrivelse av den metoden 

(beregninger og målinger) som brukes, samt de underliggende antakelsene og tilhørende pålitelighetsgrad, 

— kontinuerlig overvåking av røykgassens strømningshastighet for de berørte enhetene, enten gjennom direkte måling 

eller gjennom en tilsvarende metode, 

— et datastyringssystem for innsamling, behandling og rapportering av alle de overvåkingsdataene som kreves for å 

fastsette utslippene fra de kildene som omfattes av teknikken med integrert utslippshåndtering. 

ORDLISTE 

1.20 Beskrivelse av teknikker for forebygging og begrensning av utslipp til luft 

1.20.1 Støv 

Teknikk Beskrivelse 

Elektrofilter (ESP) I et elektrofilter lades og utskilles partiklene under påvirkning av et elektrisk felt. 

Elektrofiltre kan brukes under mange forskjellige driftsforhold. 
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Teknikk Beskrivelse 

 Effektiviteten kan avhenge av antall felt, oppholdstid (størrelse), katalysator-

egenskaper og oppstrøms enheter til partikkelfjerning. 

I FCC-enheter brukes vanligvis elektrofiltre med tre eller fire felt. 

Elektrofiltre kan brukes i tørr tilstand eller med innsprøyting av ammoniakk for å 

forbedre partikkeloppsamlingen. 

Ved kalsinering av grønnkoks kan elektrofilterets oppsamlingseffektivitet bli 

redusert fordi det er vanskelig å gi kokspartiklene elektrisk lading. 

Flertrinns syklonutskillere Syklonbasert oppsamlingsenhet eller -system som er installert etter de to 

syklontrinnene. Kalles som regel tredjetrinnsutskiller og består vanligvis av en 

beholder med mange konvensjonelle utskillere eller forbedret virvelrørteknologi. 

For FCC-enheter avhenger effektiviteten hovedsakelig av partikkelkonsentrasjonen 

og størrelsesfordelingen blant katalysatorpartiklene nedstrøms for regeneratorens 

interne syklonutskillere. 

Sentrifugalvaskere Sentrifugalvaskere kombinerer prinsippet med syklonutskiller med en intensiv 

kontakt med vann, f.eks. i en venturivasker. 

Tredjetrinns returskyllefilter Motstrøms keramisk filter eller filter i sintret metall (returskylling) der de faste 

partiklene, etter at de er samlet på overflaten som en kake, frigjøres gjennom den 

motgående strømningen. De faste partiklene som løsner, fjernes deretter fra 

filtersystemet. 

1.20.2 Nitrogenoksider (NOX) 

Teknikk Beskrivelse 

Forbrenningsendringer 

Trinnvis forbrenning — Trinnvis lufttilførsel – innebærer understøkiometrisk forbrenning i en første fase 

og påfølgende tilførsel av den nødvendige mengden luft eller oksygen til ovnen for 

å fullføre forbrenningen. 

— Trinnvis brenseltilførsel – det utvikles en primærflamme med lav impuls i 

brennerkanalen, og en sekundærflamme dekker den nederste delen av 

primærflammen og senker dennes kjernetemperatur. 

Resirkulering av røykgass Avgass fra ovnen sprøytes inn på nytt i flammen for å redusere oksygeninnholdet og 

dermed flammens temperatur. 

Særskilte brennere bruker intern resirkulering av forbrenningsgasser for å kjøle ned 

den nederste delen av flammene og redusere oksygeninnholdet i den varmeste delen av 

flammene. 

Bruk av lav-NOX-brennere 

(LNB) 

Denne teknikken (herunder ultralav-NOX-brennere) bygger på prinsippet om å 

redusere de høyeste flammetemperaturene, noe som forsinker, men likevel fullfører 

forbrenningen og øker varmeoverføringen (økt strålingsevne hos flammen). Dette kan 

være forbundet med en endret utforming av ovnens forbrenningskammer. Utformingen 

av ultralav-NOX-brennere (ULNB) omfatter trinnvis forbrenning (luft/brensel) og 

resirkulering av røykgass. Tørre lav-NOX-brennere (DLNB) brukes til gassturbiner. 

Optimering av forbrenning Denne teknikken, som bygger på kontinuerlig overvåking av relevante 

forbrenningsparametrer (f.eks. O2-innhold, CO-innhold, forholdet mellom brensel og 

luft [eller oksygen], ikke forbrente bestanddeler), bruker kontrollteknologi for å oppnå 

best mulig forbrenningsforhold. 
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Teknikk Beskrivelse 

Innsprøyting av fortynnings-

middel 

Inerte fortynningsmidler, f.eks. røykgass, damp, vann eller nitrogen, som tilføres 

forbrenningsutstyret, senker flammetemperaturen og dermed konsentrasjonen av NOX 

i røykgassene. 

Selektiv katalytisk reduksjon 

(SCR) 

Denne teknikken bygger på reduksjon av NOX til nitrogen i et katalysatorsjikt gjennom 

en reaksjon med ammoniakk (som regel en vandig løsning) ved en optimal 

driftstemperatur på ca. 300–450 °C. 

Et eller to katalysatorlag kan benyttes. Det oppnås høyere NOX-reduksjon ved å 

benytte større katalysatormengder (to lag). 

Selektiv ikke-katalytisk reduk-

sjon (SNCR) 

Denne teknikken bygger på reduksjon av NOX til nitrogen gjennom en reaksjon med 

ammoniakk eller urea ved høy temperatur. 

Driftstemperaturen bør holdes på mellom 900 °C og 1 050 °C for optimal reaksjon. 

NOX-oksidasjon ved lav tem-

peratur 

Under oksidasjonsprosessen ved lav temperatur injiseres ozon i en røykgasstrøm ved 

en optimal temperatur som er under 150 °C, for å oksidere uløselig NO og NO2 til 

lettløselig N2O5. Deretter fjernes N2O5 i en gassvasker, og det spillvannet med 

fortynnet salpetersyre som dannes, kan brukes i anleggsprosesser eller nøytraliseres for 

utslipp, eventuelt med ytterligere fjerning av nitrogen ved behov. 

1.20.3 Svoveloksider (SOX) 

Teknikk Beskrivelse 

Behandling av raffineribrenn-

gass (RFG) 

Visse raffineribrenngasser kan være svovelfrie allerede ved kilden (f.eks. fra katalytisk 

reformering og isomeriseringsprosesser), men de fleste andre prosesser produserer 

svovelholdige gasser (f.eks. avgasser fra enheter for visbryting, hydrogenbehandling 

eller katalytisk krakking). Disse gasstrømmene må avsvovles på en egnet måte (f.eks. 

ved fjerning av sur gass – se nedenfor – for å fjerne H2S) før de ledes videre til 

raffineribrenngassystemet. 

Avsvovling av raffineri-

brennolje (RFO) med 

hydrogenbehandling 

Foruten å velge råolje med lavt svovelinnhold kan mengden svovel i brenselet 

reduseres med hydrogenbehandlingsprosessen (se nedenfor), der hydrogene-

ringsreaksjoner finner sted og fører til en reduksjon av svovelinnholdet. 

Bruk av gass som erstatning 

for flytende brensel 

Redusert bruk av flytende raffineribrensel (vanligvis tung brennolje som inneholder 

svovel, nitrogen, metaller osv.) ved å erstatte dem med flytende petroleumsgass (LPG) 

eller raffineribrenngass (RFG) produsert på anlegget, eller med eksternt tilførte 

gassformige brensler (f.eks. naturgass) med et lavt nivå av svovel og andre uønskede 

stoffer. For de enkelte forbrenningsenhetene kreves det ved forbrenning av flere ulike 

brensler et minstenivå av forbrenning av flytende brensel for å sikre flamme-

stabiliteten. 

Bruk av SOX-reduserende 

katalysatortilsetningsstoffer 

Bruk av et stoff (f.eks. katalysator med metalloksider) som overfører svovelet som er 

bundet til koksen, fra regeneratoren og tilbake til reaktoren. Prosessen er mest effektiv 

ved fullstendig forbrenning framfor ved en kraftig, delvis forbrenning. 

NB: SOX-reduserende katalysatortilsetningsstoffer kan virke negativt inn på 

støvutslipp ved å øke katalysatortap som følge av slitasje, og på NOX-utslippene ved å 

øke CO-dannelsen, sammen med oksidering av SO2 til SO3. 
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Teknikk Beskrivelse 

Hydrogenbehandling Hydrogenbehandling bygger på hydrogeneringsreaksjoner og har som hovedformål å 

produsere brensler med lavt svovelinnhold (f.eks. bensin og diesel med 10 ppm 

svovel) og optimere prosesskonfigurasjonen (konvertering av tunge restprodukter og 

produksjon av mellomdestillater). Den reduserer innholdet av svovel, nitrogen og 

metall i utgangsmaterialet. Ettersom hydrogen er påkrevd, er det behov for tilstrekkelig 

produksjonskapasitet. Ettersom teknikken omdanner svovel i utgangsmaterialet til 

hydrogensulfid (H2S) i prosessgassen, er behandlingskapasiteten (i f.eks. amin- og 

Claus-enheter) også en mulig flaskehals. 

Fjerning av sur gass, f.eks. ved 

aminbehandling 

Utskilling av sur gass (hovedsakelig hydrogensulfid) fra brenngassene ved å oppløse 

den i et kjemisk løsemiddel (absorpsjon). De mest brukte løsemidlene er aminer. Dette 

er vanligvis den første behandlingsfasen som kreves før grunnstoffet svovel kan 

gjenvinnes i SRU-enheten. 

Svovelgjenvinningsenhet 

(SRU) 

En særskilt enhet som vanligvis består av en Claus-prosess som fjerner svovel fra 

gasstrømmer med et høyt innhold av hydrogensulfid (H2S), fra aminbehandlings-

enheter og survannsstrippere. 

SRU-enheten etterfølges som regel av en behandlingsenhet for restgass (TGTU) der 

resterende H2S fjernes. 

Behandlingsenhet for restgass 

(TGTU) 

En gruppe teknikker som brukes i tillegg til SRU-enhetene for å forbedre fjerningen av 

svovelforbindelser. De kan inndeles i fire kategorier i henhold til de prinsippene som 

anvendes: 

— direkte oksidering til svovel 

— fortsettelse av Claus-reaksjonen (under duggpunktet) 

— oksidering til SO2 og gjenvinning av svovel fra SO2 

— redusering til H2S og gjenvinning av svovel fra denne H2S (f.eks. aminprosess) 

Våtvasking Ved våtvasking oppløses de gassformige forbindelsene i en egnet væske (vann eller 

alkalisk løsning). Både faste partikler og gassformige forbindelser kan fjernes 

samtidig. Nedstrøms for gassvaskeren er røykgassene mettet med vann, og dråpene må 

utskilles før røykgassene slippes ut. Den resterende væsken må renses i en 

spillvannsprosess, og de uløselige partiklene samles opp gjennom sedimentering eller 

filtrering. 

Avhengig av type vaskeløsning kan det dreie seg om følgende: 

— en ikke-regenerativ teknikk (f.eks. natrium- eller magnesiumbasert) 

— en regenerativ teknikk (f.eks. amin- eller sodaløsning) 

Avhengig av kontaktmetoden kan de ulike teknikkene kreve f.eks. følgende: 

— venturisystemer som bruker energien fra innløpsgass ved å sprøyte den med 

væsken 

— pakkede tårn, platetårn, sprøytekamre 

Når vaskere er beregnet på fjerning av SOX, må konstruksjonen være egnet slik at også 

støv kan fjernes på effektiv måte. 

Vanligvis ligger effektiviteten i fjerning av SOX i intervallet 85–98 %. 

Ikke-regenerativ vasking En natrium- eller magnesiumbasert løsning brukes som alkalisk reagens for å 

absorbere SOX, som regel i form av sulfater. Teknikkene er basert på f.eks. følgende: 

— våt kalkstein 

— vandig ammoniakk 

— sjøvann (se nedenfor) 
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Teknikk Beskrivelse 

Vasking med sjøvann En spesifikk type ikke-regenerativ vasking der sjøvannets alkalitet brukes som 

løsemiddel. Krever vanligvis en reduksjon av støv oppstrøms. 

Regenerativ vasking Bruk av en spesifikk SOX-absorberende reagens (f.eks. en absorberende løsning) som 

vanligvis muliggjør gjenvinning av svovel som et biprodukt under en 

regenereringssyklus der reagensen er brukt på nytt. 

1.20.4 Kombinerte teknikker (SOx, NOx og støv) 

Teknikk Beskrivelse 

Våtvasking Se avsnitt 1.20.3 

SNOX-kombinert teknikk Kombinert teknikk for å fjerne SOX, NOX og støv der en første støvfjerningsfase 

(ESP) etterfølges av visse spesifikke katalytiske prosesser. Svovelforbindelsene 

gjenvinnes som konsentrert svovelsyre av handelskvalitet, mens NOX reduseres til N2. 

Samlet SOX-fjerning ligger i intervallet: 94–96,6 %. 

Samlet NOX-fjerning ligger i intervallet: 87–90 %. 

1.20.5 Karbonmonoksid (CO) 

Teknikk Beskrivelse 

Forbrenningskontroll Økningen i CO-utslipp som følge av at det anvendes forbrenningsendringer (primære 

teknikker) for å redusere NOX-utslipp, kan begrenses ved å kontrollere 

driftsparametrene nøye. 

Katalysatorer med aktivatorer 

som fremmer oksidasjon av 

karbonmonoksid (CO) 

Bruk av et stoff som selektivt fremmer oksidasjonen av CO til CO2 (forbrenning). 

Karbonmonoksidkjel (CO) En særskilt etterforbrenningsenhet der CO i røykgassen forbrukes nedstrøms for 

katalysatorregeneratoren for å gjenvinne energi. 

Den brukes som regel bare sammen med FCC-enheter med delvis forbrenning 

1.20.6 Flyktige organiske forbindelser (VOC) 

Teknikk Beskrivelse 

Dampgjenvinning Utslipp av flyktige organiske forbindelser ved lasting og lossing av de fleste flyktige 

produkter, særlig råolje og lettere produkter, kan reduseres ved hjelp av forskjellige 

teknikker, f.eks. følgende: 

— Absorpsjon: Dampmolekylene løses opp i en egnet absorpsjonsvæske (f.eks. 

glykoler eller mineraloljefraksjoner, som parafin eller reformat). Den ladede 

vaskeløsningen desorberes deretter ved oppvarming i en senere fase. De desorberte 

gassene må enten kondenseres, behandles ytterligere og forbrennes eller 

absorberes igjen i en egnet strøm (f.eks. i det produktet som gjenvinnes). 



Nr. 57/1776 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

 — Adsorpsjon: Dampmolekylene holdes tilbake av aktiverte områder på overflaten av 

adsorberte faste materialer, f.eks. aktivt karbon (AC) eller zeolitt. Adsorbenten 

regenereres periodisk. Det desorbatet som oppstår, absorberes deretter i en 

sirkulerende strøm av det produktet som gjenvinnes i en nedstrøms vaskesøyle. 

Restgass fra vaskesøylen sendes til videre behandling. 

— Utskilling av gass via membran: Dampmolekylene føres gjennom selektive 

membraner for å separere damp/luftblandingen til en hydrokarbonberiket fase 

(permeat), som deretter kondenseres eller absorberes, og en hydrokarbonfattig fase 

(retentat). 

— Totrinns kjøling/kondensering: Ved å kjøle ned damp-/gassblandingen 

kondenseres dampmolekylene og utskilles som en væske. Ettersom fuktigheten 

fører til isdannelse på varmeveksleren, kreves en totrinns kondenseringsprosess 

med vekslende drift. 

— Hybride systemer: Kombinasjoner av tilgjengelige teknikker. 

NB: Absorpsjons- og adsorpsjonsprosesser kan ikke redusere metanutslipp i noen 

betydelig grad. 

Dampdestruering Når gjenvinning er vanskelig, kan destruering av flyktige organiske forbindelser 

(VOC) oppnås gjennom f.eks. termisk oksidasjon (forbrenning) eller katalytisk 

oksidasjon. Det er behov for sikkerhetskrav (f.eks. flammesperre) for å forebygge 

eksplosjon. 

Termisk oksidasjon skjer vanligvis i ildfaste oksidatorer med ett kammer som er 

utstyrt med gassbrenner og skorstein. Ved innhold av bensin er 

varmevekslereffektiviteten begrenset, og forvarmingstemperaturene må holdes under 

180 °C for å redusere antenningsrisikoen. Driftstemperaturene ligger mellom 760 °C 

og 870 °C, og oppholdstidene er vanligvis på 1 sekund. Når det ikke finnes en særskilt 

forbrenningsovn til dette formålet, kan det benyttes en eksisterende ovn for å skape 

den nødvendige temperaturen og de nødvendige oppholdstidene. 

Katalytisk oksidasjon krever en katalysator for å øke oksidasjonshastigheten ved å 

adsorbere oksygenet og VOC-forbindelsene på katalysatorens overflate. Katalysatoren 

gjør at oksidasjonsreaksjonen kan skje ved en lavere temperatur enn den som kreves 

ved termisk oksidasjon: vanligvis fra 320 °C til 540 °C. En første fase med forvarming 

(elektrisk eller med gass) gjør det mulig å oppnå den temperaturen som er nødvendig 

for å starte den katalytiske oksidasjonen av VOC-forbindelsene. En oksidasjonsfase 

finner sted når luften passerer gjennom et sjikt med faste katalysatorer. 

LDAR-program 

(lekkasjepåvisning og 

reparasjon) 

Et LDAR-program (lekkasjepåvisning og reparasjon) er en strukturert tilnærming for å 

redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) gjennom påvisning og 

etterfølgende reparasjon eller utskiftning av komponenter som lekker. For tiden brukes 

sniffemetoder (beskrevet i EN 15446) og metoder for optisk gassmåling for å 

identifisere lekkasjer. 

Sniffemetode: Første fase er påvisning ved hjelp av håndholdte VOC-

analyseapparater som måler konsentrasjonen i nærheten av utstyret (f.eks. ved hjelp av 

flammeionisering eller fotoionisering). Andre fase er innkapsling av komponenten for 

å utføre en direkte måling ved utslippskilden. Den andre fasen erstattes noen ganger av 

matematiske korrelasjonskurver basert på statistiske resultater fra et stort antall 

tidligere målinger av lignende komponenter. 

Metoder for optisk gassmåling: Optiske målinger bruker små, lette håndholdte 

kameraer som gjør det mulig å visualisere gasslekkasjer i sanntid, slik at de vises som 

«røyk» på skjermen sammen med det normale bildet av den berørte komponenten. Det 

gjør at vesentlige VOC-lekkasjer kan påvises på en enkel og rask måte. Aktive 

systemer skaper et bilde ved hjelp av tilbakespredt infrarødt laserlys som reflekteres på 

komponenten og dens omgivelser. Passive systemer er basert på den naturlige 

infrarøde strålingen fra utstyret og dets omgivelser. 
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Overvåking av diffuse VOC-

utslipp 

En fullstendig undersøkelse og mengdebestemmelse av anleggets utslipp kan foretas 

med en egnet kombinasjon av utfyllende metoder, f.eks. SOF-kampanjer («Solar 

Occultation Flux») eller DIAL-kampanjer («Differential Absorption Lidar»). 

Resultatene kan brukes til tidsmessige trendevalueringer, krysskontroller og 

oppdatering/validering av det pågående LDAR-programmet. 

SOF (Solar Occultation Flux): Teknikken bygger på registrering og spektrometrisk 

fouriertransformasjonsanalyse av et bredbåndsspektrum av sollyset i det infrarøde eller 

ultrafiolette/synlige området langs en gitt geografisk bane, som krysser vindretningen 

og skjærer gjennom VOC-vifter. 

DIAL (Differential Absorption LIDAR): DIAL er en laserbasert teknikk som 

benytter LIDAR (Light Detection and Ranging) med differensialadsorpsjon, som er 

det optiske motstykket til sonisk radiobølgebasert RADAR. Teknikken bygger på 

tilbakespredning av laserpulser fra atmosfæriske aerosoler og analyse av 

spektralegenskapene til lyset som sendes tilbake, og fanges opp med teleskop. 

Utstyr med høy integritet Utstyr med høy integritet omfatter bl.a. følgende: 

— ventiler med doble pakningstetninger 

— magnetisk drevne pumper/kompressorer/røreverk 

— pumper/kompressorer/røreverk med mekaniske tetninger i stedet for 

pakningstetninger 

— pakninger med høy integritet (som spiralpakninger, tetningsringer) for kritiske 

bruksområder 

1.20.7 Andre teknikker 

Teknikk Beskrivelse 

Teknikker for å forebygge 

eller redusere utslipp fra 

fakling 

Riktig utforming av anlegget: Dette omfatter tilstrekkelig kapasitet hos 

faklingsgassens gjenvinningssystem, bruk av avlastningsventiler med høy integritet og 

andre metoder som sikrer at fakling bare brukes som et sikkerhetssystem under andre 

forhold enn ved normal drift (oppstart, avstenging, nødssituasjon). 

Anleggsstyring: Dette omfatter organisatoriske tiltak og kontrolltiltak for å redusere 

tilfeller av fakling ved å balansere RFG-systemet, bruke avansert prosesstyring osv. 

Utforming av faklingsutstyr: Dette omfatter parametrer som høyde, trykk, tilføring 

av damp, luft eller gass, type fakkeltopp osv. Målet er å oppnå røykfri og pålitelig drift 

og sikre effektiv forbrenning av overskuddsgasser ved fakling under andre forhold enn 

ved normal drift. 

Overvåking og rapportering: Kontinuerlig overvåking (målinger av gasstrøm og 

beregninger av andre parametrer) av gass som sendes til fakling og tilhørende 

forbrenningsparametrer (f.eks. gasstrømmens sammensetning og varmeinnhold, 

andelen hjelpestoffer, hastighet, spylegassens strømningshastighet og utslipp av 

forurensende stoffer). Rapportering av alle faklinger gjør det mulig å bruke 

faklingsforhold som et krav i miljøstyringsordningen og som et verktøy for å 

forebygge framtidige hendelser. 

Visuell fjernovervåking av faklingen kan også utføres ved hjelp av farge-TV-skjermer 

under faklingen. 

Valg av katalysatoraktivator 

for å unngå dioksindannelse 

Under regenereringen av reformeringskatalysatoren er det vanligvis behov for 

organiske klorider for å få en effektiv reformeringskatalysator (for å gjenopprette 

riktig kloridbalanse i katalysatoren og sikre riktig dispergering av metallene). Valget 

av en egnet klorholdig forbindelse vil påvirke risikoen for utslipp av dioksiner og 

furaner. 
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Gjenvinning av løsemiddel for 

produksjonsprosesser for 

baseolje 

Enheten for gjenvinning av løsemiddel består av en destillasjonsfase, der løsemidlene 

gjenvinnes fra oljestrømmen, og en strippingfase (med damp eller nøytralgass) i en 

fraksjoneringsenhet. 

Løsemidlene som benyttes, kan være en blanding (DiMe) av 1,2-dikloretan (DCE) og 

diklormetan (DCM). 

I voksbehandlingsenheter utføres gjenvinningen av løsemidler (f.eks. for DCE) ved 

hjelp av to systemer: ett for avoljet voks og et annet for bløt voks. Begge består av 

varmeintegrerte separatorer og en vakuumstripper. Strømmer fra den avvoksede oljen 

og voksproduktene strippes for å fjerne spor av løsemidler. 

1.21 Beskrivelse av teknikker for forebygging og begrensning av utslipp til vann 

1.21.1 Forbehandling av spillvann 

Teknikk Beskrivelse 

Forbehandling av survanns-

strømmer før ombruk eller 

rensing 

Sende generert survann (f.eks. fra destillasjons-, krakkings-, forkoksingsenheter) til 

egnet forbehandling (f.eks. i en stripper) 

Forbehandling av andre 

spillvannsstrømmer før 

rensing 

For å opprettholde rensingens effektivitet kan det være nødvendig med egnet 

forbehandling. 

1.21.2 Spillvannsrensing 

Teknikk Beskrivelse 

Fjerning av uløselige stoffer 

gjennom gjenvinning av olje. 

Disse teknikkene omfatter vanligvis følgende: 

— API-separatorer 

— separering med korrugerte plater (CPI, Corrugated Plate Interceptors) 

— separering med parallelle plater (PPI, Parallel Plate Interceptors) 

— separering med hellende plater (Tilted Plate Interceptors, TPI) 

— buffer- og/eller utjevningstanker 

Fjerning av uløselige stoffer 

gjennom gjenvinning av 

suspenderte faste stoffer og 

dispergert olje 

Disse teknikkene omfatter vanligvis følgende: 

— flotasjon med oppløst gass (DGF, Dissolved Gas Flotation) 

— flotasjon med indusert gass (IGF, Induced Gas Flotation) 

— sandfiltrering 

Fjerning av løselige stoffer, 

herunder ved biologisk 

behandling og rensing 

Biologiske renseteknikker kan omfatte følgende: 

— systemer med faste sjikt 

— systemer med suspenderte sjikt 

Et av de mest brukte systemene med suspenderte sjikt i raffineriers renseanlegg for 

spillvann, er prosessen med aktivert slam. Systemer med faste sjikt kan omfatte et 

biofilter eller en bakterieseng. 

Ytterligere behandlingsfase En særlig renseprosess for spillvann for å utfylle tidligere behandlingsfaser, f.eks. for å 

redusere nitrogen- eller karbonforbindelser ytterligere. Brukes generelt der det 

eksisterer særlige lokale krav til vannvern. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 30. oktober 2014 

om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige om 

teknikker for integrert utslippshåndtering i mineralolje- og gassraffinerier, i henhold til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under dokument K(2014) 7517] 

(2014/768/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 72 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/738/EU(2) inneholder konklusjoner om de beste tilgjengelige 

teknikkene («BAT-konklusjoner», BAT — best available techniques) for raffinering av mineralolje og gass. BAT-

konklusjon 57 og 58 i nevnte beslutning gjør det mulig for medlemsstater å bruke teknikker for integrert 

utslippshåndtering på utslipp av nitrogenoksider (NOx) og svoveldioksid (SO2) fra visse tekniske enheter. 

2) Mineralolje- og gassraffinerier er betydelige kilder til utslipp av luftforurensende stoffer, særlig svoveldioksid og 

nitrogenoksider. Dersom raffineriene benyttet en teknikk for integrert utslippshåndtering, ville det vært den mest 

avgjørende faktoren for miljøprestasjonen deres. 

3) Det bør fastsettes særskilte rapporteringskrav slik at Kommisjonen kan vurdere om BAT 57 og BAT 58 er brukt på 

riktig måte, og særlig kontrollere at teknikken for integrert utslippshåndtering utformes, gjennomføres og brukes på en 

slik måte at prinsippene om tilsvarende miljøresultater i disse BAT-konklusjonene overholdes. 

4) Det bør fastsettes hvilken type opplysninger medlemsstatene skal gjøre tilgjengelige i forbindelse med gjennomføringen 

av de teknikkene for integrert utslippshåndtering som er beskrevet i BAT 57 og BAT 58, og dette bør omfatte en 

beskrivelse av de viktigste kjennetegnene ved utformingen av de valgte teknikkene, de tilknyttede utslipps-

grenseverdiene samt det tilknyttede overvåkingssystemet og dets resultater. 

5) I henhold til artikkel 72 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal medlemsstatene gjøre opplysningene om bruken av de beste 

tilgjengelige teknikkene tilgjengelige i elektronisk format. For at medlemsstatene skal sikre konsekvens og sammenheng 

i de opplysningene de gjør tilgjengelig, bør de benytte det elektroniske rapporteringsformatet som ble utviklet for dette 

formålet av Kommisjonen med bistand fra Det europeiske miljøvernbyrå. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 1.11.2014, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av 

 25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/738/EU av 9. oktober 2014 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige 

teknikker (BAT) for raffinering av mineralolje og gass i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

(EUT L 307 av 28.10.2014, s. 38). 

2020/EØS/57/65 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Rapporter fra medlemsstatene 

1. Medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig for Kommisjonen opplysninger om gjennomføringen av de teknikkene for integrert 

utslippshåndtering som er beskrevet i BAT 57 og BAT 58, og som er vedtatt ved gjennomføringsbeslutning 2014/738/EU. 

Opplysningene nevnt i første avsnitt skal gjøres tilgjengelige i samsvar med vedlegget og skal omfatte årene 2017, 2018 og 

2019. Det skal gjøres tilgjengelig opplysninger om alle mineralolje- og gassraffinerier som har innført en teknikk for integrert 

utslippshåndtering i henhold til BAT 57 eller BAT 58 for utslipp til luft av nitrogenoksider (NOx) eller svoveldioksid (SO2). 

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal gjøres tilgjengelige for Kommisjonen senest 30. september 2020 i det elektroniske 

rapporteringsformatet som er ment for dette formålet. 

Artikkel 2 

Adressater 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 30. oktober 2014. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Type opplysninger om teknikker for integrert utslippshåndtering som brukes i mineralolje- og 

gassraffinerier, som skal gjøres tilgjengelige for Kommisjonen 

1. Generelle opplysninger 

1.1. Anleggets referansenummer: unik anleggsidentifikator i henhold til direktiv 2010/75/EU. 

1.2. Anleggets navn. 

1.3. Driftsansvarliges navn. 

1.4. Anleggets adresse: gate/vei, postnummer, by og stat. 

2. Opplysninger om virkeområdet for teknikkene for integrert utslippshåndtering og gjeldende utslippsgrenseverdier 

2.1. Liste over og beskrivelse av forbrennings- og prosessenheter som omfattes av teknikkene for integrert utslippshåndtering 

for NOx og SO2, særlig 

a) type enhet (forbrenningsenhet, enhet for fluidisert katalytisk krakking, svovelgjenvinningsenhet for avgass), 

b) nominell termisk effekt (for forbrenningsenheter), 

c) brenseltype(r) som brukes (for forbrenningsenheter), 

d) ny eller eksisterende enhet, 

e) vesentlige og strukturelle endringer, f.eks. i drift eller brenselbruk, i løpet av rapporteringsperioden, som har påvirket 

de gjeldende BAT-relaterte utslippsnivåene (BAT-AEL). 

2.2. Gjeldende utslippsgrenseverdier for NOx og SO2 innenfor teknikkene for integrert utslippshåndtering, med nærmere 

opplysninger om 

a) verdier, enheter, perioder for gjennomsnittsberegning og referanseforhold, 

b) hvordan disse grenseverdiene ble fastsatt med utgangspunkt i BAT 57 og BAT 58 som angis i BAT-konklusjonene i 

gjennomføringsbeslutning 2014/738/EU, 

c) hvilke utslippskonsentrasjoner som ble vurdert for hver respektive enhet med hensyn til BAT 57 og BAT 58 og i 

forhold til de enkelte BAT-AEL-verdiene og BAT-relaterte nivåene for miljøprestasjon (BAT-AEPL) for svovelgjen-

vinningsenheter for avgass, 

d) hvilke røykgasstrømmer (eller andre faktorer) som ble benyttet som vektingsfaktor for hver enhet og hvordan disse 

ble fastsatt, 

e) hvilke andre elementer eller faktorer som ble benyttet til å fastsette grenseverdiene. 

3. Opplysninger om overvåkingssystemet 

3.1. Beskrivelse av overvåkingssystemet som benyttes til å bestemme utslippene i samsvar med teknikkene for integrert 

utslippshåndtering. 

3.2. Nærmere opplysninger om målte og beregnede parametrer, type målinger (direkte, indirekte) og benyttede målemetoder, 

benyttede beregningsfaktorer (med begrunnelse) og overvåkingshyppigheten. 

4. Opplysninger om overvåkingsresultater 

Oversikt over resultatene av overvåkingen som viser at gjeldende BAT-AEL angitt i BAT 57 og BAT 58 er overholdt, og 

at resulterende utslipp er det samme som eller lavere enn utslippene ved bruk av gjeldende BAT-AEL og BAT-AEPL på 

enhetsnivå, og som minst skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Gjennomsnittlig samlet utslippskonsentrasjon for alle berørte enheter (mg/Nm3, alle månedsgjennomsnitt i ett år). 

b) Samlet månedlig utslipp for alle berørte enheter (tonn/måned). 
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c) Gjennomsnittlig utslippskonsentrasjon for hver berørte enhet (mg/Nm3, alle månedsgjennomsnitt i ett år). 

d) Røykgasstrøm for hver berørte enhet (Nm3/time, alle månedsgjennomsnitt i ett år). 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 660/2014 

av 15. mai 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 om overføring av avfall(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene, 

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å verne miljøet er det i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006(4) fastsatt krav til overføring av 

avfall både innenfor Unionen og mellom medlemsstatene og tredjestater. Det er imidlertid påvist forskjeller og mangler 

ved håndhevingen av reglene og inspeksjonene som utføres av myndighetene som er involvert i inspeksjoner i medlems-

statene. 

2)  Riktig planlegging av inspeksjoner av overføringer av avfall er nødvendig for å fastslå hvilken kapasitet som trengs for å 

utføre slike inspeksjoner, og for effektivt å hindre ulovlige overføringer. Bestemmelsene om håndheving og 

inspeksjoner fastsatt i artikkel 50 i forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor styrkes for å sikre regelmessig og 

konsekvent planlegging av slike inspeksjoner. Det bør fastsettes inspeksjonsplaner for inspeksjoner som utføres i 

samsvar med nevnte bestemmelser. Inspeksjonsplanene bør være basert på en risikovurdering og bør omfatte en rekke 

sentrale elementer, nærmere bestemt formål, prioriteringer, det geografiske området som omfattes, opplysninger om 

planlagte inspeksjoner, oppgavene tildelt myndigheter som er involvert i inspeksjoner, ordninger for samarbeid mellom 

myndigheter som er involvert i inspeksjoner innenfor én medlemsstat eller i flere medlemsstater og, når det er relevant, 

samarbeid mellom medlemsstaters og tredjestaters myndigheter som er involvert i inspeksjoner, i tillegg til opplysninger 

om inspektørenes opplæring og om de menneskelige, økonomiske og andre ressursene som kreves for å gjennomføre 

den aktuelle inspeksjonsplanen. 

3)  Inspeksjonsplanene kan enten utarbeides separat eller som en tydelig definert del av andre planer. 

4)  Ettersom inspeksjonsplaner omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF(5), får bestemmelsene i nevnte 

direktiv, herunder unntakene i artikkel 4 når det er relevant, anvendelse på slike planer.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 27.6.2014, s. 135, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 56. 

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(2) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

(3) Europaparlamentets holdning av 17. april 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 6. mai 2014. 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall (EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til miljøinformasjon, og om oppheving av 

rådsdirektiv 90/313/EØF (EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26). 
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5)  Resultatet av inspeksjonene og tiltakene som treffes, herunder eventuelle sanksjoner, bør gjøres offentlig tilgjengelig, 

herunder elektronisk via internett. 

6)  I Unionen er det forskjellige regler for hvilken myndighet og hvilke muligheter myndigheter som er involvert i 

inspeksjoner i medlemsstatene, har til å kreve dokumentasjon for å fastslå om overføringene er lovlige. Det kan blant 

annet være dokumentasjon på om stoffet eller gjenstanden er «avfall» i henhold til forordning (EF) nr. 1013/2006, om 

avfallet er klassifisert riktig og om avfallet skal overføres til miljømessig forsvarlige anlegg i samsvar med artikkel 49 i 

nevnte forordning. I artikkel 50 i forordning (EF) nr. 1013/2006 bør det derfor fastsettes at myndigheter som er involvert 

i inspeksjoner i medlemsstatene, kan kreve slik dokumentasjon. Slik dokumentasjon kan kreves på grunnlag av 

alminnelige bestemmelser eller fra tilfelle til tilfelle. Dersom slik dokumentasjon ikke gjøres tilgjengelig eller anses for 

å være mangelfull, bør transporten av stoffet eller gjenstanden det gjelder, eller den aktuelle overføringen av avfall anses 

for å være en ulovlig overføring og håndteres i samsvar med de relevante bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 1013/2006. 

7)  Ulovlige overføringer av avfall stammer ofte fra innsamling, sortering og lagring som ikke er underlagt kontroll. 

Systematiske inspeksjoner av overføringer av avfall bør derfor bidra til å identifisere og håndtere slike ukontrollerte 

aktiviteter og dermed fremme gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1013/2006. 

8)  For å gi medlemsstatene tilstrekkelig tid til å forberede seg på gjennomføringen av tiltakene fastsatt i artikkel 50 i 

forordning (EF) nr. 1013/2006, som endret ved denne forordning, bør de første inspeksjonsplanene vedtas senest  

1. januar 2017. 

9)  Som følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse bør myndigheten som gis Kommisjonen i henhold til forordning (EF)  

nr. 1013/2006, tilpasses artikkel 290 og 291 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

10)  Når det gjelder endring av visse ikke-grunnleggende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1013/2006, bør Kommisjonen 

delegeres myndighet til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV. 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. 

11)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av forordning (EF) nr. 1013/2006 bør Kommisjonen gis gjennom-

føringsmyndighet. Denne myndigheten bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(1). 

12)  Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1013/2006 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 tilføyes følgende punkter: 

«7a. «ombruk» som definert i artikkel 3 nr. 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(*),  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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35a. «inspeksjon» tiltak som treffes av involverte myndigheter for å fastslå om en virksomhet, et foretak, en megler, en 

forhandler, en overføring av avfall eller tilknyttet gjenvinning eller sluttbehandling oppfyller de relevante krav 

fastsatt i denne forordning. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3).» 

2) I artikkel 26 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Dersom berørte vedkommende myndigheter og melderen blir enige om det, kan opplysningene og dokumentene 

oppført i nr. 1 legges fram og utveksles ved hjelp av elektronisk datautveksling med elektronisk signatur eller elektronisk 

autentisering i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF(*), eller et tilsvarende elektronisk 

autentiseringssystem som gir samme sikkerhetsnivå. 

For å lette gjennomføringen av første ledd skal Kommisjonen, når det er mulig, vedta gjennomføringsrettsakter der det 

fastsettes tekniske og organisatoriske krav til den praktiske gjennomføringen av elektronisk datautveksling med tanke på 

framlegging av dokumenter og opplysninger. Kommisjonen skal ta hensyn til eventuelle relevante internasjonale standarder 

og skal sikre at disse kravene er i samsvar med direktiv 1999/93/EF eller gir minst samme sikkerhetsnivå som det som er 

fastsatt i nevnte direktiv. Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i 

artikkel 59a nr. 2. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme for elektroniske 

signaturer (EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12).» 

3) I artikkel 50 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 2 skal lyde: 

«2. Medlemsstatene skal, ved hjelp av tiltak for håndheving av denne forordning, blant annet sørge for inspeksjon 

av virksomheter, foretak, meglere og forhandlere i samsvar med artikkel 34 i direktiv 2008/98/EF, og for inspeksjoner 

av overføringer av avfall og av tilknyttet gjenvinning eller sluttbehandling.» 

b)  Nytt nummer skal lyde: 

«2a. Medlemsstatene skal senest 1. januar 2017 sikre at det for inspeksjoner som utføres i henhold til nr. 2, 

utarbeides en eller flere planer, enten separat eller som en tydelig definert del av andre planer, som omfatter hele deres 

geografiske område («inspeksjonsplaner»). Inspeksjonsplanene skal være basert på en risikovurdering av særskilte 

avfallsstrømmer og kilder til ulovlige overføringer, som ved behov og der dette er tilgjengelig, omfatter 

etterretningsbaserte opplysninger, f.eks. opplysninger fra undersøkelser utført av politi- og tollmyndigheter og analyser 

av kriminelle aktiviteter. Formålet med nevnte risikovurdering er blant annet å identifisere det laveste antall 

inspeksjoner som kreves, herunder fysiske kontroller av virksomheter, foretak, meglere, forhandlere og overføringer av 

avfall eller tilknyttet gjenvinning eller sluttbehandling. En inspeksjonsplan skal omfatte følgende: 

a)  Formålet med og prioriteringene for inspeksjonene, herunder en beskrivelse av hvordan disse prioriteringene er blitt 

fastslått. 

b)  Det geografiske området som omfattes av inspeksjonsplanen. 

c)  Opplysninger om planlagte inspeksjoner, herunder om fysiske kontroller.  
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d)  Oppgavene tildelt hver myndighet som er involvert i inspeksjoner. 

e)  Ordninger for samarbeid mellom myndigheter som er involvert i inspeksjoner. 

f)  Opplysninger om inspektørenes opplæring i spørsmål som gjelder inspeksjoner. 

g)  Opplysninger om de menneskelige, økonomiske og andre ressursene som kreves for å gjennomføre nevnte 

inspeksjonsplan. 

En inspeksjonsplan skal gjennomgås på nytt minst hvert tredje år og om nødvendig ajourføres. Ved denne 

gjennomgåelsen skal det vurderes i hvilken grad formålene og andre elementer i inspeksjonsplanen er gjennomført.» 

c)  Nr. 3 skal lyde: 

«3. Inspeksjoner av overføringer kan særlig finne sted 

a)  på opprinnelsesstedet, utført sammen med produsenten, besitteren eller melderen, 

b)  på mottaksstedet, herunder ved midlertidig behandling før gjenvinning eller sluttbehandling, eller ved endelig 

gjenvinning eller sluttbehandling, utført sammen med mottakeren eller anlegget, 

c)  ved Unionens grenser og/eller 

d)  under overføringen innenfor Unionen.» 

d)  Nr. 4 skal lyde: 

«4. Inspeksjoner av overføringer skal omfatte kontroll av dokumenter, identitetskontroll og, der dette er relevant, 

fysisk kontroll av avfallet.» 

e)  Nye numre skal lyde: 

«4a.  For å fastslå at et stoff eller en gjenstand som transporteres på vei, med jernbane, i luften, til sjøs eller på 

innlands vannveier, ikke er avfall, kan myndighetene som er involvert i inspeksjoner, uten at det berører 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU(*), kreve at den fysiske eller juridiske personen som er i besittelse av 

stoffet eller gjenstanden det gjelder, eller som organiserer transporten av dette, legger fram dokumentasjon om 

a)  opprinnelses- eller bestemmelsesstedet for stoffet eller gjenstanden det gjelder, og 

b)  at dette ikke er avfall, herunder dokumentasjon om funksjonalitet når det er relevant. 

Med hensyn til første ledd skal det også fastslås at stoffet eller gjenstanden det gjelder, er beskyttet mot skade under 

transport, lasting og lossing, for eksempel med hensiktsmessig emballasje og egnet stabling.  
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4b.  Myndighetene som er involvert i inspeksjoner, kan fastslå at stoffet eller gjenstanden det gjelder, er avfall 

dersom 

— dokumentasjonen omhandlet i nr. 4a eller som kreves i annet EU-regelverk for å fastslå at et stoff eller en gjenstand 

ikke er avfall, ikke er framlagt innen fristen fastsatt av dem, eller 

— de anser at dokumentasjonen og opplysningene de har tilgang til, ikke er tilstrekkelige til å kunne trekke en 

konklusjon, eller de anser at beskyttelsen mot skader omhandlet i nr. 4a annet ledd ikke er tilstrekkelig. 

I slike tilfeller skal transporten av stoffet eller gjenstanden det gjelder, eller den aktuelle overføringen av avfall anses 

for å være en ulovlig overføring. Den skal derfor håndteres i samsvar med artikkel 24 og 25, og myndighetene som er 

involvert i inspeksjoner, skal umiddelbart underrette vedkommende myndighet i staten der den aktuelle inspeksjonen 

fant sted, om dette. 

4c.  For å fastslå at en overføring av avfall er i samsvar med denne forordning kan myndighetene som er involvert i 

inspeksjoner, kreve at melderen, personen som organiserer overføringen, besitteren, transportøren, mottakeren og 

anlegget som mottar avfallet, legger fram relevant dokumentasjon innen en frist som myndighetene fastsetter. 

For å fastslå at en overføring av avfall omfattet av de generelle opplysningskravene i artikkel 18, er beregnet på 

gjenvinning som er i samsvar med artikkel 49, kan myndighetene som er involvert i inspeksjoner, kreve at personen 

som organiserer overføringen, legger fram relevant dokumentasjon som anlegget for midlertidig behandling før 

gjenvinning og endelig gjenvinning har framskaffet, og som ved behov er godkjent av vedkommende myndighet på 

bestemmelsesstedet. 

4d.  Dersom dokumentasjonen nevnt i nr. 4c ikke er lagt fram for myndighetene som er involvert i inspeksjonene, 

innen fristen fastsatt av dem, eller dersom de anser at dokumentasjonen og opplysningene de har tilgang til, ikke er 

tilstrekkelige til å trekke en konklusjon, skal den aktuelle overføringen anses som en ulovlig overføring. Den skal derfor 

håndteres i samsvar med artikkel 24 og 25, og myndighetene som er involvert i inspeksjoner, skal umiddelbart 

underrette vedkommende myndighet i staten der den aktuelle inspeksjonen fant sted, om dette. 

4e.  Senest 18. juli 2015 skal Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter vedta en foreløpig sammen-

ligningstabell som viser sammenhengen mellom kodene i Den kombinerte nomenklatur, fastsatt i rådsforordning (EØF) 

nr. 2658/87(**), og postene for avfall i vedlegg III, IIIA, IIIB, IV, IVA og V til denne forordning. Kommisjonen skal 

ajourføre denne sammenligningstabellen for å gjenspeile endringer i nevnte nomenklatur og i postene i de nevnte 

vedleggene, og for å føre opp eventuelle nye avfallsrelaterte koder i HS-nomenklaturen som Verdens tollorganisasjon 

kan vedta. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 59a nr. 2.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EUT 

L 197 av 24.7.2012, s. 38). 

(**) Rådsforordning (EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og statistikknomenklaturen og om den felles 

tolltariff (EFT L 256 av 7.9.1987, s. 1). 

f)  Nr. 5 skal lyde: 

«5.  Medlemsstatene skal samarbeide med hverandre, bilateralt og multilateralt, for å legge forholdene til rette for å 

forhindre og oppdage ulovlige overføringer. De skal utveksle relevante opplysninger om overføringer av avfall, 

avfallsstrømmer, aktører og anlegg, og utveksle erfaringer og kunnskap om håndhevingstiltak, herunder 

risikovurderinger som utføres i henhold til nr. 2a i denne artikkel, innenfor etablerte strukturer, særlig gjennom 

nettverket av kontaktorganer utpekt i samsvar med artikkel 54.»  
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4) I artikkel 51 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Før utløpet av hvert kalenderår skal medlemsstatene også utarbeide en rapport for foregående år basert på 

spørreskjemaet for tilleggsrapportering i vedlegg IX, og oversende denne til Kommisjonen. Senest en måned etter 

oversending av nevnte rapport til Kommisjonen skal medlemsstatene også gjøre det avsnittet i rapporten som er knyttet til 

artikkel 24 og artikkel 50 nr. 1, 2 og 2a, herunder tabell 5 i vedlegg IX, offentlig tilgjengelig, også elektronisk via internett, 

sammen med eventuelle forklaringer som medlemsstatene måtte finne hensiktsmessige. Kommisjonen skal utarbeide en 

liste over medlemsstatenes hyperlenker nevnt i avsnittet knyttet til artikkel 50 nr. 2 og 2a i vedlegg IX, og gjøre den 

offentlig tilgjengelig på sitt nettsted.» 

5) Artikkel 58 skal lyde: 

«Artikkel 58 

Endring av vedleggene 

1.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 58a for å endre følgende: 

a)  Vedlegg IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI og VII for å ta hensyn til endringer som er avtalt i henhold til Basel-

konvensjonen og OECD-vedtaket. 

b)  Vedlegg V for å gjenspeile endringer i listen over avfall vedtatt i samsvar med artikkel 7 i direktiv 2008/98/EØF. 

c)  Vedlegg VIII for å gjenspeile beslutninger som er truffet i henhold til relevante internasjonale konvensjoner og 

avtaler.» 

6) Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 58a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel. 

2.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 58 skal gis Kommisjonen for et tidsrom på fem år fra 17. juli 2014. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. 

Delegeringen av myndighet skal stilltiende forlenges med perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet 

eller Rådet motsetter seg en forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver periode. 

3.  Delegeringen av myndighet nevnt i artikkel 58 kan til enhver tid tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den trer 

i kraft 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 i trådt 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 58 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

har gjort innsigelse innen en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen begge har underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til å 

gjøre innsigelse. Denne fristen skal forlenges med to måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.»  
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7) Artikkel 59 oppheves. 

8) Artikkel 59a skal lyde: 

«Artikkel 59a 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved artikkel 39 i direktiv 2008/98/EF. Nevnte komité skal være en 

komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir uttalelse, skal Kommisjonen ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakten, og artikkel 5 

nr. 4 tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse.» 

9) I artikkel 60 skal nytt nummer lyde: 

«2a.  Senest 31. desember 2020 skal Kommisjonen, ved blant annet å ta hensyn til rapportene utarbeidet i samsvar med 

artikkel 51, foreta en gjennomgåelse av denne forordning og oversende en rapport med resultatene av nevnte 

gjennomgåelse til Europaparlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget av et forslag til regelverk. I nevnte gjennomgåelse skal 

Kommisjonen særlig vurdere hvor effektiv artikkel 50 nr. 2a er når det gjelder å bekjempe ulovlige overføringer, idet det 

tas hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter.» 

10) I vedlegg IX gjøres følgende endringer: 

a)  Avsnittet knyttet til artikkel 50 nr. 2 skal lyde: 

«Sammenfattende opplysninger om resultatet av inspeksjonene utført i henhold til artikkel 50 nr. 2, herunder 

— antall inspeksjoner, medregnet fysiske kontroller, av virksomheter, foretak, meglere og forhandlere knyttet til 

overføringer av avfall: 

— antall inspeksjoner av overføringer av avfall, herunder fysiske kontroller: 

— antall antatte ulovligheter som gjelder virksomheter, foretak, meglere og forhandlere knyttet til overføringer av 

avfall: 

— antall antatt ulovlige overføringer som ble fastslått ved disse inspeksjonene: 

Andre merknader:» 

b)  Nytt avsnitt knyttet til artikkel 50 nr. 2a skal lyde: 

«Artikkel 50 nr. 2a 

Opplysninger om inspeksjonsplanen(e) 

Antall inspeksjonsplaner for hele det geografiske området: 

Datoen for vedtakelse av inspeksjonsplanen(e) og tidsrommet de omfatter: 
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Datoen for siste gjennomgåelse av inspeksjonsplanen(e): 

Myndighetene som er involvert i inspeksjonene, og samarbeidet mellom disse myndighetene: 

Angi de personene eller organene som problemer og uregelmessigheter kan rapporteres til:» 

c)  Nytt avsnitt knyttet til artikkel 50 nr. 2 og 2a skal lyde: 

«Lenke som gir elektronisk tilgang til de opplysningene som medlemsstatene i samsvar med artikkel 51 nr. 2 gjør 

offentlig tilgjengelig via internett:» 

11) I tabell 5 i vedlegg IX skal overskriften til siste kolonne lyde: 

«Tiltak truffet, herunder eventuelle straffereaksjoner» 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

Uten hensyn til annet ledd får artikkel 1 nr. 4 anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 15. mai 2014. 

For Europaparlamentet 

M. SCHULZ 

President 

For Rådet 

D. KOURKOULAS 

Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1234/2014 

av 18. november 2014 

om endring av vedlegg IIIB, V og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om 

overføring av avfall(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 av 14. juni 2006 om overføring av avfall(1), 

særlig artikkel 58 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På det ellevte møtet i partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport av farlig 

avfall og dets disponering («Basel-konvensjonen»), som fant sted i Genève fra 28. april til 10. mai 2013, ble beslutning 

BC-11/6 om endring av vedlegg IX til Basel-konvensjonen vedtatt. Vedlegg IX til Basel-konvensjonen er oppført i del 1 

liste B i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1013/2006. Endringen, som omfatter to nye avfallsposter, trer i kraft seks 

måneder etter 26. november 2013 i samsvar med artikkel 18 nr. 2 bokstav b) i Basel-konvensjonen. 

2) Avfallsstrømmene som beskrives i de to nye postene B3026 og B3027, tilsvarer tre eksisterende poster i vedlegg IIIB til 

forordning (EF) nr. 1013/2006. Disse postene er BEU01, BEU02 og BEU03. Første og andre understrekpunkt i 

post B3026 tilsvarer henholdsvis post BEU02 og BEU03. Post B3027 tilsvarer post BEU01. 

3) For å ta hensyn til beslutning BC-11/6 bør postene B3026 og B3027 oppføres i del 1 liste B i vedlegg V til 

forordning (EF) nr. 1013/2006. Samtidig bør postene BEU01, BEU02 og BEU03 oppheves fra vedlegg IIIB til 

forordning (EF) nr. 1013/2006, som inneholder avfall som foreløpig ikke er klassifisert i påvente av en avgjørelse om 

at de skal oppføres i relevante vedlegg til Basel-konvensjonen eller OECD-vedtaket. 

4) På det samme møtet vedtok partskonferansen for Basel-konvensjonen ved beslutning BC-11/15 avsnitt 1, 2, 4 og 5 i 

Guidance document on environmentally sound management of used and end-of-life computing equipment. På bakgrunn 

av den beslutningen bør vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006 ajourføres tilsvarende. 

5) Forordning (EF) nr. 1013/2006 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel  39 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(2). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IIIB, V og VIII til forordning (EF) nr. 1013/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 19.11.2014, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 56. 

(1) EUT L 190 av 12.7.2006, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse direktiver (EUT L 312 av 

22.11.2008, s. 3). 

2020/EØS/57/67 



Nr. 57/1792 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 26. mai 2014. 

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

Utferdiget i Brussel 18. november 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EF) nr. 1013/2006 gjøres følgende endringer: 

1. I vedlegg IIIB nr. 2 utgår postene BEU01, BEU02 og BEU03. 

2. I del 1 liste B i vedlegg V innsettes følgende to poster etter posten B3020: 

«B3026 Følgende avfall fra forbehandling av væskeemballasje av komposittmateriale, som ikke inneholder materiale 

oppført i vedlegg I i tilstrekkelige konsentrasjoner til at det framviser egenskapene nevnt i vedlegg III: 

— Ikke-separerbar plastfraksjon 

— Ikke-separerbar aluminiumfraksjon 

B3027 Avfall av selvklebende etikettlaminat som inneholder råvarer som benyttes i produksjonen av 

etikettmateriale.» 

3. I vedlegg VIII gjøres følgende endringer: 

a) Nr. I.14 skal lyde: 

«14. Guidance Document on Environmentally Sound Management of Used and End-of-life Computing Equipment, 

avsnitt 1, 2, 4 og 5(5) 

  

(5) Vedtatt på det ellevte møtet i partskonferansen for Basel-konvensjonen om kontroll av grensekryssende transport 

av farlig avfall og dets disponering, 28. april til 10. mai 2013.» 

b) Andre post i punkt II skal lyde: 

«Brukte og kasserte personlige datamaskiner(6) 

  

(6) Vedtatt av OECDs miljøpolitiske komité i februar 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/459 

av 19. mars 2015 

om angivelse av de tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2016 om unge på arbeidsmarkedet 

fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 577/98 av 9. mars 1998 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 7a nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å overvåke framdriften mot de felles mål som er fastsatt i Europa 2020-strategien og det tilknyttede flagg-

skipinitiativet «Youth on the move»(2), er det nødvendig å ha et omfattende datasett om unge og deres inntreden på 

arbeidsmarkedet som muliggjør sammenligninger mellom medlemsstatene. 

2) I sin melding «Rethinking Education: Investing in skills for better socioeconomic outcomes»(3) oppfordrer Kommi-

sjonen medlemsstatene til å innføre reformer i sine utdanningssystemer, slik at unge har de ferdigheter som kreves for 

ansettelse. 

3) I sin resolusjon av 27. november 2009 om en ny ramme for europeisk samarbeid på ungdomsområdet (2010-2018)(4) 

understreker Rådet behovet for bedre kunnskap og forståelse av unge kvinners og menns levekår, verdier og holdninger. 

4) I sin rekommandasjon av 22. april 2013 om opprettelse av en ungdomsgaranti(5) oppfordrer Rådet medlemsstatene til å 

gjennomføre ungdomsgarantiordninger så snart som mulig, fortrinnsvis fra begynnelsen av den flerårige budsjett-

rammen for 2014-20. For dette formål rådes de til å gjøre bruk av EU-fond som omfattes av den felles strategiske 

rammen, og særlig Det europeiske sosialfond. 

5) I sin melding «Working together for Europe’s young people: A call to action on youth unemployment»(6), oppfordrer 

Kommisjonen medlemsstatene til å gjennomføre ungdomsgarantien og investere i unge. Den fremmer nettjenester som 

gjør det mulig for unge å søke på jobber som er utlyst av arbeidsgivere fra deres egen og andre medlemsstater, samtidig 

som den hjelper små og mellomstore bedrifter med å ansette unge fra hele Europa. 

6) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013(7) opprettes tilleggsundersøkelsen for 2016 om unge på arbeidsmarkedet. 

7) Ved Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1397/2014(8) angis og beskrives de områdene med spesialiserte 

opplysninger («deltemaer i tilleggsundersøkelser» som skal tas med i tilleggsundersøkelsen for 2016 om unge på 

arbeidsmarkedet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 20.3.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 231/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 57. 

(1) EFT L 77 av 14.3.1998, s. 3. 

(2) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions, Youth on the Move: An initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, sustainable and 

inclusive growth in the European Union, adopted on 15 September 2010, COM(2010) 477 final. 

(3) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions, Rethinking Education: Investing in skills for better socioeconomic outcomes, adopted on 20 November 2012, 

COM(2012) 669 final. 

(4) EUT C 311 av 19.12.2009, s. 1. 

(5) EUT C 120 av 26.4.2013, s. 1. 

(6) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions — Working together for Europe’s young people: A call to action on youth unemployment, adopted on  

19 June 2013 — COM(2013) 447 final. 

(7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 318/2013 av 8. april 2013 om vedtakelse av programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet  

2016-2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 (EUT L 99 av 9.4.2013, s. 11). 

(8) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1397/2014 av 22. oktober 2014 om endring av forordning (EU) nr. 318/2013 om vedtakelse av 

programmet med tilleggsundersøkelser for tidsrommet 2016 til 2018 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98 

(EUT L 370 av 30.12.2014, s. 42). 

2020/EØS/57/68 
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8) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 545/2014(1) fastsettes det at de tekniske egenskapene, filtrene, 

kodene og fristen for oversending av data for hvert deltema nevnt i betraktning 7 bør angis av Kommisjonen. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De tekniske egenskapene for tilleggsundersøkelsen for 2016 om unge på arbeidsmarkedet, filtrene og kodene som skal brukes, 

samt fristen for innsending av data til Kommisjonen er fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 19. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 545/2014 av 15. mai 2014 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging 

av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet (EUT L 163 av 29.5.2014, s. 10). 



Nr. 57/1796 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDLEGG 

I dette vedlegg fastsettes de tekniske egenskaper, filtre og koder som skal brukes i tilleggsundersøkelsen for 2016 om unge på 

arbeidsmarkedet. Den fastsetter også datoene for innsending av data til Kommisjonen. 

Frist for innsending av resultatene til Kommisjonen: 31. mars 2017. 

Filtre og koder som skal brukes ved innsending av data: som fastsatt i vedlegg III til kommisjonsforordning (EF)  

nr. 377/2008(1), endret ved vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) No 317/2013(2). 

Kolonner reservert for valgfri vekt som skal benyttes ved delutvalg eller frafall: Kolonnene 228-231 inneholder heltall, og 

kolonnene 232-233 inneholder desimaler. 

Deltema «Utdanningsbakgrunn» 

Filter: 15≤AGE≤ 34 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

WORKEXP 

211 

 Arbeidserfaring under utdanningen HATLEVEL≠000 

 Lønnet eller ulønnet arbeidserfaring under det høyeste 

utdanningsnivået (HATLEVEL) 

1 Både lønnet og ulønnet arbeidserfaring 

2 Bare lønnet arbeidserfaring 

3 Bare ulønnet arbeidserfaring 

4 Ingen arbeidserfaring under HATLEVEL 

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) 

Ikke utfylt Ukjent 

WORKSTUD 

212 

 Arbeidsbasert læring WORKEXP = 1-3 

 Type arbeidserfaring som er en del av pensumet for det høyeste 

utdanningsnivået(HATLEVEL) 

1 Læretid (operasjonell Eurostat-definisjon) 

2 Obligatorisk praksis 

3 Obligatorisk arbeidsbasert opplæring der det ikke er mulig å 

skille mellom 1 og 2 

4 Valgfri praksis (del av utdanning) 

5 Arbeid utenfor pensumet 

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) 

Ikke utfylt Ukjent 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 377/2008 av 25. april 2008 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en 

arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet med hensyn til kodingen som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2009, og bruk av 

delutvalg til innsamling av data om strukturvariabler og definisjonen av referansekvartaler (EUT L 114 av 26.4.2008, s. 57). 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 317/2013 av 8. april 2013 om endring av vedleggene til forordning (EF) nr. 1983/2003, (EF)  

nr. 1738/2005, (EF) nr. 698/2006, (EF) nr. 377/2008 og (EU) nr. 823/2010 med hensyn til den internasjonale standard for utdannings-

gruppering (EUT L 99 av 9.4.2013, s. 1). 
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

ADDLEVEL 

213-214 

 Nivå av formell videreutdanning EDUCSTAT = 2 

 Nivå og utdanningsretning for formell utdanning som personen 

påbegynte etter å ha oppnådd det høyeste utdanningsnivå 

00 Ingen annen formell utdanning ble påbegynt etter å ha oppnådd 

det høyeste utdanningsnivå 

10 ISCED 1 

20 ISCED 2 

30 ISCED 3 der det ikke er mulig å skille mellom 

utdanningsretningene 

34 ISCED 3 allmennutdanning 

35 ISCED 3 yrkesrettet opplæring 

40 ISCED 4 der det ikke er mulig å skille mellom 

utdanningsretningene 

44 ISCED 4 allmennutdanning 

45 ISCED 4 yrkesrettet opplæring 

50 ISCED 5 

60 ISCED 6 

70 ISCED 7 

80 ISCED 8 

99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) 

Ikke utfylt Ukjent 

DROPREAS 

215 

 Grunn til frafall EDUCSTAT = 2 og 

ADDLEVEL≠00 
 Hovedgrunnen for at den påbegynte formelle utdanningen ikke ble 

fullført 

0 Siste fullførte formelle utdanning 

Fullførte ikke siste formelle utdanning på grunn av: 

1 Vanskelighetsgrad 

2 Studiet oppfylte ikke behov eller interesser 

3 Studiekostnader 

4 Ønsket å begynne å arbeide 

5 Familiemessige grunner 

6 Helsemessige grunner 

7 Annet 

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) 

Ikke utfylt Ukjent 
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

LEAVDATE 

216-221 

 Dato da formell utdanning ble avsluttet EDUCSTAT = 2 og 

ADDLEVEL≠00 
 År og måned da formell utdanning ble avsluttet 

 Årstallet angis med fire sifre 

9999 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) 

Ikke utfylt Ukjent (år) 

  

 Måneden angis med to sifre 

99 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) 

Ikke utfylt Ukjent (måned) 

NCONREAS 

222 

 Grunn til ikke å fortsette utdanningen EDUCSTAT = 2 og 

ADDLEVEL = 00 og 

HATLEVEL = 000-

500 

 Hovedgrunnen til ikke å fortsette formell utdanning 

0 Høyeste utdanningsnivå anses tilstrekkelig 

1 Vanskelighetsgrad 

2 Studiet oppfylte ikke behov eller interesser 

3 Studiekostnader 

4 Ønsket å begynne å arbeide 

5 Familiemessige grunner 

6 Helsemessige grunner 

7 Annet 

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) 

Ikke utfylt Ukjent 

Deltema «Jobbsøking» 

Filter: 15≤AGE≤ 34 

Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

SUPPORT 

223 

 Hjelp til å finne arbeid (WSTATOR = 1,2 og 

STARTIME< 12) eller 

WSTATOR = 3-5  Mest nyttige hjelp fra offentlige organer for å finne arbeid i 

løpet av de siste 12 måneder 

0 Har ikke fått hjelp 

 Mest nyttige hjelp: 

1 Hjelp til å finne ledige stillinger 

2 Råd om hvordan man søker på en stilling 

3 Råd om muligheter for opplæring og utdanning 
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

 4 Fikk plass i et arbeidsprogram  

5 Fikk plass i et utdannings- eller opplæringsprogram 

6 Annet 

7 Hjelp mottatt, men vurderes ikke som nyttig 

8 Hjelp mottatt, men graden av nytte er ukjent 

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) 

Ikke utfylt Ukjent 

FINDMETH 

224 

 Metode for å finne nåværende jobb STAPRO = 3 

 Metode som ble benyttet for å finne nåværende 

hovedarbeidsforhold 

1 Annonsering, alle medier 

2 Slektninger, venner eller bekjente 

3 Offentlig arbeidsformidling 

4 Privat arbeidsformidling 

5 Utdanningsinstitusjon 

6 Direkte kontakt med arbeidsgiver 

7 Arbeidsgiver kontaktet personen direkte 

8 Annen metode 

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) 

Ikke utfylt Ukjent 

OKLEVEL 

225 

 Hvor passende er jobben i betraktning av oppgavegiverens 

utdanningsnivå 

WSTATOR = 1,2 

 Samsvar mellom oppgavegivers nåværende hovedarbeidsforhold 

og utdanningsnivå 

1 Bra samsvar mellom arbeidet og utdanningen 

2 Et visst samsvar mellom arbeidet og utdanningen 

3 Lite samsvar mellom arbeidet og utdanningen 

4 Intet samsvar mellom arbeidet og utdanningen 

9 Ikke relevant (omfattes ikke av filteret) 

Ikke utfylt Ukjent 

MOVE4JOB 

226 

 Vilje til å flytte for en jobb  

 Vilje til å bytte bosted for en jobb  

1 Oppgavegiver har flyttet eller er villig til å flytte innenlands  

2 Oppgavegiver har flyttet eller er villig til å flytte til en annen 

EU-stat 

 

3 Oppgavegiver har flyttet eller er villig til å flytte til en stat 

utenfor EU 

 

4 Oppgavegiver har ikke flyttet eller er ikke villig til å flytte for en 

jobb 

 

Ikke utfylt Ukjent  
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Navn/kolonne Kode Beskrivelse Filter 

CMT4JOB 

227 

 Vilje til å pendle for en jobb  

 Vilje til å pendle langt for en jobb  

1 Oppgavegiver pendler i øyeblikket eller er villig til å pendle mer 

enn én time (hver vei) 

 

2 Oppgavegiver pendler ikke i øyeblikket og er ikke villig til å 

pendle i mer enn én time (hver vei) 

 

 Ikke utfylt Ukjent  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/245 

av 16. februar 2015 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker 

over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2016 over sekundærmålvariabler for 

tilgang til tjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 bokstav f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det opprettet en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over inntekter og levekår. Formålet med forordningen er å sikre at sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og 

forløpsdata om inntekt samt omfang og fordeling av fattigdom og sosial utstøting er tilgjengelig på nasjonalt og 

europeisk plan. 

2) I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning (EF) nr. 1177/2003 skal gjennomføringstiltak vedtas årlig for å angi 

hvilke sekundærmålområder og -variabler som skal inngå i tverrsnittskomponenten i EU-SILC det året. Gjennom-

føringstiltak som angir sekundærmålvariablene og deres identifikatorer for 2016-modulen om tilgang til tjenester, må 

derfor vedtas. 

3) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Sekundærmålvariabler og identifikatorer for 2016-modulen om tilgang til tjenester, som er en del av tverrsnittskomponenten i 

EU-SILC, skal være som oppført i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 17.2.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 232/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 

30.3.2017, s. 58. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. 

2020/EØS/57/69 
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VEDLEGG 

I denne forordning får følgende enheter, datainnsamlingsmetoder og referanseperioder anvendelse: 

1. Enhet 

Målvariablene omfatter ulike typer enheter: 

Variablene knyttet til økonomisk belastning på grunn av barnepass, udekkede behov for slike tjenester og grunner til at slike 

tjenester ikke benyttes, økonomisk belastning på grunn av formell utdanning, helsetjenester, personer som trenger hjemme-

tjenester, og alle variabler knyttet til mottatte hjemmetjenester gjelder på husholdningsnivå og refererer til husholdningen i sin 

helhet. 

Opplysninger om udekkede behov for formell utdanning, hovedårsaken til mangel på deltakelse i formell utdanning, livslang 

læring, mottatte hjemmetjenester og antall timer hjemmetjenester som mottas, skal oppgis for hvert nåværende hushold-

ningsmedlem eller, der det er relevant, for alle utvalgte oppgavegivere som er 16 år eller eldre. 

Opplysninger om betaling av barnepass, hvor stor del av utgiftene som betales, og hvem som betaler / bidrar til utgiftene, skal 

oppgis av oppgavegiveren i husholdningen for hvert barn i alderen 0–12 år. 

Opplysninger om betaling av undervisningsutgifter til formell utdanning, hvor stor del av utgiftene som betales og hvem som 

betaler / bidrar til utgiftene, skal oppgis av oppgavegiveren i husholdningen for hvert husholdningsmedlem. 

2. Datainnsamlingsmetode 

For variabler som samles inn på husholdningsnivå, skal dataene samles inn gjennom personlige intervjuer med oppgavegiveren 

i husholdningen, likeså for variabler som gjelder hvert husholdningsmedlem (også barn) når opplysningene gis på 

husholdningsnivå. 

For variabler som samles inn på individnivå, skal dataene samles inn gjennom personlige intervjuer med alle nåværende 

husholdningsmedlemmer som er 16 år eller eldre, eventuelt med hver enkelt utvalgt oppgavegiver. 

Alder viser til alder ved utløpet av inntektsreferanseperioden. 

På grunn av arten av de opplysninger som skal samles inn, tillates bare personlige intervjuer (unntaksvis intervjuer med 

stedfortredere for personer som er midlertidig fraværende eller forhindret fra å svare). 

3. Referanseperiode 

Målvariablene omfatter to typer referanseperioder: 

Siste 12 måneder: for variablene som gjelder udekkede behov for formell utdanning, hovedårsaken til mangel på deltakelse i 

formell utdanning, livslang læring og bruk av og betaling av helsetjenester. 

Vanligvis: alle andre variabler. 

4. Overføring av data 

Sekundærmålvariablene skal sendes til Kommisjonen (Eurostat) i husholdningsdatafilen (H-fil), registerdatafilen (R-fil) og i 

personopplysningsfilen (P-fil) etter primærmålvariablene. 

2016-MODUL OM TILGANG TIL TJENESTER: LISTE OVER MÅLVARIABLER 

Variabel-

identifikator 
Verdier Målvariabel 

Barnepass 

RC010  Betaling av utgifter til formell barnepass 

 1 Ja 

 2 Nei 
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Variabel-

identifikator 
Verdier Målvariabel 

RC010_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 4 Ingen formell barnepass for barnet 

 – 5 Ingen barn i alderen 0–12 år i husholdningen 

RC020  Del av utgiftene til formell barnepass som betales 

 1 Full pris (hele kostnaden) 

 2 Redusert pris (subsidiert av myndighetene, arbeidsgiver, privatperson osv.) 

 9 Vet ikke 

RC020_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (RC010 = 2) 

 – 4 Ingen formell barnepass for barnet 

 – 5 Ingen barn i alderen 0–12 år i husholdningen 

RC030  Hvem betaler / bidrar til utgiftene til formell barnepass 

 1 Statlige eller lokale myndigheter 

 2 Arbeidsgiver 

 3 Andre institusjoner (f.eks. kirke, veldedige organisasjoner) 

 4 Privatpersoner som ikke er husholdningsmedlemmer 

 5 Andre 

 9 Vet ikke 

RC030_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (RC020 = 1) 

 – 4 Ingen formell barnepass for barnet 

 – 5 Ingen barn i alderen 0–12 år i husholdningen 

HC040  Økonomisk belastning på grunn av barnepass 

 1 Svært stor 
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Variabel-

identifikator 
Verdier Målvariabel 

 2 Stor 

 3 Ganske stor 

 4 Ganske liten 

 5 Liten 

 6 Svært liten 

HC040_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 4 Ingen utgifter til barnepass i husholdningen 

 – 5 Ingen barn i alderen 0–12 år i husholdningen 

HC050  Udekkede behov for formell barnepass 

 1 Ja 

 2 Nei 

HC050_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 5 Ingen barn i alderen 0–12 år i husholdningen 

HC060  Hovedårsaken til at formell barnepass ikke benyttes (oftere) 

 1 Har ikke råd 

 2 Ingen ledige plasser 

 3 Ledige plasser, men ikke i nærheten 

 4 Ledige plasser, men åpningstidene passer ikke 

 5 Ledige plasser, men kvaliteten på de tilgjengelige tjenestene er ikke god nok 

 6 Andre årsaker 

HC060_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (HC050 = 2) 

 – 5 Ingen barn i alderen 0–12 år i husholdningen 

Formell utdanning og opplæring 

RC070  Betaling av undervisningsutgifter 

 1 Ja 

 2 Nei 
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Variabel-

identifikator 
Verdier Målvariabel 

RC070_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 4 Personen er ikke i formell utdanning 

RC080  Del av undervisningsutgiftene som betales 

 1 Full pris (hele kostnaden) 

 2 Redusert pris (subsidiert av myndighetene, arbeidsgiver, privatperson osv.) 

 9 Vet ikke 

RC080_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (RC070 = 2) 

 – 4 Personen er ikke i formell utdanning 

RC090  Hvem betaler / bidrar til undervisningsutgiftene 

 1 Statlige eller lokale myndigheter 

 2 Arbeidsgiver 

 3 Andre institusjoner (f.eks. kirke, veldedige organisasjoner) 

 4 Privatpersoner som ikke er husholdningsmedlemmer 

 5 Andre 

 9 Vet ikke 

RC090_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (RC080 = 1) 

 – 4 Personen er ikke i formell utdanning 

HC100  Økonomisk belastning på grunn av formell utdanning 

 1 Svært stor 

 2 Stor 

 3 Ganske stor 

 4 Ganske liten 

 5 Liten 

 6 Svært liten 

HC100_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 4 Ingen utgifter til formell utdanning i husholdningen 

 – 5 Ingen i husholdningen er i formell utdanning 
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Variabel-

identifikator 
Verdier Målvariabel 

PC110  Udekkede behov for formell utdanning 

 1 Ja 

 2 Nei 

PC110_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

 – 4 Personer som for tiden er i formell utdanning 

PC120  Hovedårsak til mangel på deltakelse i formell utdanning 

 1 Har ikke råd 

 2 Ikke kommet inn på kurs eller program 

 3 Tidsbegrensninger (tidsplan, familieforpliktelser osv.) 

 4 Ingen passende kurs eller program 

 5 Andre årsaker 

PC120_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (PC110 = 2) 

 – 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

 – 4 Personer som for tiden er i formell utdanning 

Livslang læring 

PC130  Deltakelse i opplæring knyttet til fritidsaktiviteter 

 1 Ja 

 2 Nei 

PC130_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PC140  Deltakelse i opplæring knyttet til yrkesmessig aktivitet 

 1 Ja 

 2 Nei 

PC140_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 
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Variabel-

identifikator 
Verdier Målvariabel 

PC150  Hovedårsak til mangel på deltakelse i opplæring knyttet til yrkesmessig aktivitet 

 1 Har ikke råd 

 2 Ikke interessert 

 3 Tidsbegrensninger (tidsplan, familieforpliktelser osv.) 

 4 Ingen passende kurs eller program 

 5 Ikke tilbudt av arbeidsgiver 

 6 Andre årsaker 

PC150_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (PC140 = 1) 

 – 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Helsetjenester 

HC160  Bruk av helsetjenester 

 1 Ja 

 2 Nei 

HC160_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

HC170  Betaling av helsetjenester 

 1 Ja 

 2 Nei 

HC170_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (HC160 = 2) 

HC180  Økonomisk belastning på grunn av helsetjenester 

 1 Svært stor 

 2 Stor 

 3 Ganske stor 

 4 Ganske liten 

 5 Liten 

 6 Svært liten 

HC180_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 4 Ingen kostnader til helsetjenester i husholdningen 
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Variabel-

identifikator 
Verdier Målvariabel 

Hjemmetjenester 

HC190  Personer i husholdningen som trenger hjelp grunnet lang tids dårlig fysisk eller psykisk helse, 

nedsatt funksjonsevne eller alderdom 

 1 Ja 

 2 Nei 

HC190_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

HC200  Profesjonelle hjemmetjenester mottatt 

 1 Ja 

 2 Nei 

HC200_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (HC190 = 2) 

HC210  Antall timer profesjonelle hjemmetjenester mottatt per uke 

 1 Færre enn 10 timer per uke 

 2 10–20 timer per uke 

 3 Flere enn 20 timer per uke 

HC210_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (HC200 = 2) 

HC220  Betaling av profesjonelle hjemmetjenester 

 1 Ja 

 2 Nei 

HC220_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (HC200 = 2) 

HC230  Økonomisk belastning på grunn av profesjonelle hjemmetjenester 

 1 Svært stor 

 2 Stor 

 3 Ganske stor 

 4 Ganske liten 

 5 Liten 

 6 Svært liten 
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Variabel-

identifikator 
Verdier Målvariabel 

HC230_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (HC220 = 2) 

HC240  Udekkede behov for profesjonelle hjemmetjenester 

 1 Ja 

 2 Nei 

HC240_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (HC190 = 2) 

HC250  Hovedårsaken til at profesjonelle hjemmetjenester ikke benyttes (oftere) 

 1 Har ikke råd 

 2 Avslått av personen som trenger tjenestene 

 3 Ingen slike tjenester tilgjengelig 

 4 Kvaliteten på de tilgjengelige tjenestene er ikke god nok 

 5 Andre årsaker 

HC250_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (HC240 = 2) 

PC260  Mottatt omsorg eller hjelp 

 1 Ja – bare til husholdningsmedlemmer 

 2 Ja – bare til personer som ikke er husholdningsmedlemmer 

 3 Ja – til husholdningsmedlemmer og til personer som ikke er husholdningsmedlemmer 

 4 Nei 

PC260_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PC270  Antall timer mottatt omsorg eller hjelp per uke 

 1 Færre enn 10 timer per uke 

 2 10–20 timer per uke 

 3 Flere enn 20 timer per uke 
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Variabel-

identifikator 
Verdier Målvariabel 

PC270_F 1 Angitt 

 – 1 Mangler 

 – 2 Ikke relevant (PC260 = 4) 

 – 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 
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