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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 
om visse kostnader på det veterinære området(1), særlig 
artikkel 24 nr. 2 fjerde ledd og artikkel 10,

under henvisning til rådsdirektiv 2005/94/EF av 20. desember 
2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa 
og om oppheving av direktiv 92/40/EØF(2), særlig artikkel 4 
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonsvedtak 2007/268/EF(3) fastsetter retnings-
linjer for gjennomføringen av overvåkingsprogrammer 
i medlemsstatene når det gjelder aviær influensa 
hos fjørfe og viltlevende fugler. Retningslinjene 
inneholder bestemmelser om innsending av resultater av 
laboratorieprøver til Fellesskapets referanselaboratorium 
for aviær influensa.

2) Etter at vedtak 2007/268/EF ble vedtatt, har Kommisjonen 
introdusert et direktekoplet system for rapportering 
av laboratorieresultater fra overvåking av fjørfe og 
viltlevende dyr. Systemet bør benyttes i forbindelse med 
rapporteringsforpliktelsene fastsatt i vedtak 2007/268/EF.

3) I tillegg forutsetter vedtak 2007/268/EF at alle positive 
serologiske funn skal bekreftes av de nasjonale laboratoriene 
for aviær influensa ved hemagglutinasjonshemmingsprøve 
der det brukes utvalgte stammer levert av Fellesskapets 
referanselaboratorium for aviær influensa. Stammer 
som benyttes til å bekrefte aviær influensa av undertype 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 10.6.2009, s. 45, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 19.
(2) EUT L 10 av 14.1.2006, s. 16.
(3) EUT L 115 av 3.5.2007, s. 3.

H5 bør erstattes med andre stammer som kan oppnå 
samme diagnostiseringsparametrer på en raskere og mer 
kostnadseffektiv måte.

4) Vedtak 2007/268/EF bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2007/268/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) i del A, avsnitt A2, skal nr. 4 lyde:

«4. Vedkommende myndighet skal sikre at alle 
positive og negative resultater av både serologiske 
og virologiske laboratorieundersøkelser fra 
overvåkingen rapporteres til Kommisjonen 
via Kommisjonens direktekoplede system. 
Resultatene må rapporteres hver tredje måned og 
legges inn i det direktekoplede systemet innen 
fire uker etter utgangen av tremånedersperioden.»

b) i del B skal nr. 2 lyde:

«2.  Fellesskapets referanselaboratorium skal skaffe 
til veie særlige protokoller som skal følge med 
ved oversending av prøver og diagnostisk 
materiale til Fellesskapets referanselaboratorium. 
Det må sikres en god informasjonsutveksling 
mellom fellesskapets referanselaboratorium 
og det nasjonale laboratorium. Fellesskapets 
referanselaboratorium skal gi teknisk bistand og 
ha et utvidet lager av diagnosereagenser.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 8. juni 2009

om endring av vedtak 2007/268/EF om gjennomføringen av overvåkingsprogrammer i 
medlemsstatene når det gjelder aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugler
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c) i del D skal nr. 3 lyde:

«3.  Alle positive serologiske funn skal 
bekreftes av de nasjonale laboratoriene ved 
hemagglutinasjonshemmingsprøve der det 
brukes utvalgte stammer levert av Fellesskapets 
referanselaboratorium:

a) for undertype H5:

i) En første undersøkelse med krikkand/
England/7894/06 (H5N3),

ii) Analyse av alle positive prøver med 
kylling/Skottland/59(H5N1) for å 
utelukke antistoffer som kryssreagerer 
med N3,

b) for undertype H7:

i) En første undersøkelse med kalkun/
England/647/77 (H7N7),

ii) Analyse av alle positive prøver med 
«African Starling»/983/79 (H7N1) for 
å utelukke antistoffer som kryssreagerer 
med N7,

2. i vedlegg II, del A, avsnitt A2, skal nr. 3 lyde:

«3.  Vedkommende myndighet skal sikre at alle positive og 
negative resultater av både serologiske og virologiske 
laboratorieundersøkelser fra overvåkingen rapporteres 
til Kommisjonen via Kommisjonens direktekoplede 
system. Resultatene må rapporteres hver tredje måned 
og legges inn i det direktekoplede systemet innen fire 
uker etter utgangen av tremånedersperioden.»

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg A kapittel II nr. 7, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett at medlemsstatar 
eller delar av desse kan verte godkjende som offisielt frie 
for bovin brucellose hjå storfebuskapar, på det vilkåret at 
visse krav i direktivet er stetta.

2) Listene over medlemsstatar og regionar i medlemsstatar 
som er godkjende som frie for bovin brucellose, er 
førde opp i kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 
2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse 
medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som 
offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk 
bovin leukose(2).

3) Irland og Polen har lagt fram for Kommisjonen 
dokumentasjon som syner at alle krava i direktiv 
64/432/EØF er stetta for heile territoriet, slik at desse 
medlemsstatane kan verte godkjende som offisielt frie for 
bovin brucellose.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 6.8.2009, s. 39, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74.

4) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som 
Irland og Polen har lagt fram, bør heile territoriet til desse 
medlemsstatane godkjennast som medlemsstatar som er 
offisielt frie for bovin brucellose.

5) Portugal har sendt over til Kommisjonen dokumentasjon 
som syner at alle krava i direktiv 64/432/EØF er stetta 
med omsyn til øyane Faial og Santa Maria i det autonome 
området Azorane med sikte på at desse øyane kan verte 
godkjende som område i Portugal som er offisielt frie for 
bovin brucellose.

6) I tillegg har Spania sendt over til Kommisjonen 
dokumentasjon som syner at alle krava i direktiv 64/432/
EØF er stetta med omsyn til provinsane Santa Cruz de 
Tenerife og Las Palmas med sikte på at desse provinsane 
kan verte godkjende som regionar i Spania som er offisielt 
frie for bovin brucellose.

7) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen 
som Portugal og Spania har lagt fram, bør dei øyane 
og provinsane som det gjeld, godkjennast som regionar 
i desse medlemsstatane som er offisielt frie for bovin 
brucellose.

8) Vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. august 2009

om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse medlemsstatar og regionar i 
medlemsstatar er offisielt frie for bovin brucellose

[meldt under nummeret K(2009) 6086]

(2009/600/EF)(*)

2015/EØS/49/34
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. august 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

___________
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VEDLEGG

Vedlegg II til vedtak 2003/467/EØF skal lyde:

«VEDLEGG II

KAPITTEL 1

Medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose

ISO-kode Medlemsstat

BE Belgia

CZ Den tsjekkiske republikken

DK Danmark

DE Tyskland

IE Irland

FR Frankrike

LU Luxembourg

NL Nederland

AT Austerrike

PL Polen

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sverige

KAPITTEL 2

Regionar i medlemsstatar som er offisielt frie for brucellose

I Italia:

– regionen Abruzzo: provinsen Pescara,

– regionen Emilia-Romagna: provinsane Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, 
Reggio Emilia og Rimini,

– regionen Friuli-Venezia Giulia,

– regionen Lazio: provinsen Rieti,

– regionen Liguria: provinsane Imperia og Savona,

– regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, 
Sondrio og Varese,

– regionen Marche,

– regionen Piemonte,

– regionen Puglia: provinsen Brindisi,

– regionen Sardinia: provinsane Cagliari, Nuoro, Oristano og Sassari,

– regionen Toscana,

– regionen Trentino-Alto Adige: provinsane Bolzano og Trento,

– regionen Umbria: provinsane Perugia og Terni,

– regionen Veneto.
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I Portugal:

– det autonome området Azorane: øyane Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico og Santa Maria.

I Spania:

– provinsen Santa Cruz de Tenerife,

– provinsen Las Palmas.

I Det sameinte kongeriket:

– Storbritannia: England, Skottland og Wales».

________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om 
utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier 
som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for 
kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særleg artikkel 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved vedtak 2000/258/EF vart laboratoriet til Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy 
(AFSSA-laboratoriet i Nancy), Frankrike, peikt ut til å 
vere ansvarleg for å fastsetje dei kriteria som er naudsynte 
for standardisering av serologiske prøver med sikte på å 
kontrollere verknaden av rabiesvaksinar.

2) I det nemnde vedtaket er det òg fastsett at AFSSA-
laboratoriet i Nancy skal sende over til Kommisjonen 
lista over dei fellesskapslaboratoria som skal godkjennast 
til å utføre desse serologiske prøvene. Følgjeleg nyttar 
AFSSA-laboratoriet i Nancy dei dugleiksprøvingane 
som er fastlagde for å vurdere kva laboratorium som kan 
godkjennast for utføring av dei serologiske prøvene.

3) Ved kommisjonsvedtak 2004/233/EF av 4. mars 2004 
om godkjenning av laboratorium som skal kontrollere 
verknaden av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande 
husdyr(2) vart det fastsett ei liste over godkjende 
laboratorium i medlemsstatane på grunnlag av resultata

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 204 av 6.8.2009, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) TEF L 79 av 30.3.2000, s. 40.
(2) TEU L 71 av 10.3.2004, s. 30.

  av dei dugleiksprøvene som AFSSA-laboratoriet i Nancy 
har sendt over.

4) Tyskland har bede om at eitt laboratorium skal strykast 
frå den lista over godkjende laboratorium som er førd opp 
i vedlegg I til vedtak 2004/233/EF, med omsyn til postane 
for den medlemsstaten.

5) Vedlegg I til vedtak 2004/233/EF bør difor endrast.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 2004/233/EF går post nr. 3 for Tyskland 
ut.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 5. august 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 5. august 2009

om endring av vedlegg I til vedtak 2004/233/EF med omsyn til postane for Tyskland i lista over 
laboratorium som er godkjende for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinasjon av visse 

kjøtetande husdyr

[meldt under nummeret K(2009) 6105]

(2009/601/EF)(*)

2015/EØS/49/35
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg artikkel 9 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett reglar som skal 
nyttast på handel med storfe og svin innanfor Fellesskapet. 
I artikkel 9 i det direktivet er det fastsett kriterium for 
godkjenning av obligatoriske nasjonale program for 
motkjemping av visse smittsame sjukdommar, medrekna 
pseudorabies.

2) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om 
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel 
med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke 
opplysninger som skal gis om denne sykdommen(2) 
er det fastsett tilleggsgarantiar for flytting av svin 
mellom medlemsstatar. Desse garantiane er knytte til 
klassifiseringa av medlemsstatar etter kva sjukdomsstatus 
dei har.

3) Vedlegg II til vedtak 2008/185/EF inneheld ei liste over 
medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar der det 
er sett i verk godkjende program for motkjemping av 
pseudorabies.

4) Det sameinte kongeriket har sendt inn underlagsdokument 
til Kommisjonen som syner statusen til Nord-Irland 
med omsyn til pseudorabies. Eit nasjonalt program for 
motkjemping av pseudorabies er vorte gjennomført i 
fleire år.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 21.8.2009, s. 5, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEU L 59 av 4.3.2008, s. 19.

5) Kommisjonen har undersøkt den dokumentasjonen som 
medlemsstaten har sendt inn og funne at det nasjonale 
programmet for motkjemping av pseudorabies i Nord-
Irland er i samsvar med dei kriteria som er fastsette i 
artikkel 9 nr. 1 i direktiv 64/432/EØF. Nord-Irland bør 
difor førast opp i lista i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF.

6) Vedtak 2008/185/EF bør difor endrast.

7) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg II til vedtak 2008/185/EF vert bytt ut med teksta i 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. august 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 20. august 2009

om endring av vedtak 2008/185/EF med omsyn til posten for Nord-Irland i lista over regionar der 
det er sett i verk eit godkjent nasjonalt program for motkjemping av pseudorabies

[meldt under nummeret K(2009) 6394]

(2009/621/EF)(*)

2015/EØS/49/36
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VEDLEGG

«VEDLEGG II

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente programmer for bekjempelse av 
pseudorabies

ISO-kode Medlemsstat Regioner

BE Belgia Alle regioner

ES Spania Territoriet til de autonome områdene Galicia, País Vasco, Asturias, 
Cantabria, Navarra, La Rioja

Territoriet til provinsene León, Zamora, Palencia, Burgos, 
Valladolid og Ávila i det autonome området Castilla y León

Territoriet til provinsen Las Palmas på Kanariøyene

HU Ungarn Alle regioner

IT Italia Provinsen Bolzano

UK Det forente kongerike Alle regioner i Nord-Irland»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om 
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særleg vedlegg A kapittel I nr. 4, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsett at medlemsstatar 
eller delar av medlemsstatar kan verte godkjende som 
offisielt frie for bovin tuberkulose hjå storfebuskapar, på 
det vilkåret at visse krav i direktivet er stetta.

2) Listene over medlemsstatar og regionar i medlemsstatar 
som er godkjende som frie for bovin tuberkulose, er 
førde opp i kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 23. juni 
2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar i visse 
medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som offisielt 
frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin 
leukose(2).

3) Det sameinte kongeriket har lagt fram for Kommisjonen 
dokumentasjon som syner at alle krava i direktiv 64/432/
EØF er stetta for heile territoriet til Skottland, slik at 
denne regionen i Det sameinte kongeriket kan verte 
godkjend som offisielt fri for bovin tuberkulose.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 16.10.2009, s. 34, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) TEF 121 av 29.7.1964, s. 1977/64.
(2) TEU L 156 av 25.6.2003, s. 74.

4) Som følgje av vurderinga av den dokumentasjonen som 
Det sameinte kongeriket har lagt fram, bør heile territoriet 
til Skottland godkjennast som ein region i Det sameinte 
kongeriket som er offisielt fri for bovin tuberkulose.

5) Vedtak 2003/467/EF bør difor endrast.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Vedlegg I til vedtak 2003/467/EF vert endra i samsvar med 
vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. oktober 2009.

 For Kommmisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. oktober 2009

om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at Skottland er offisielt fri for bovin 
tuberkulose

[meldt under nummeret K(2009) 7790]

(2009/761/EF)(*)

2015/EØS/49/37
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VEDLEGG

Kapittel 2 i vedlegg I til vedtak 2003/467/EF skal lyde:

«KAPITTEL 2

Regionar i medlemsstatar som er offisielt frie for tuberkulose

I Italia:

– regionen Abruzzo: provinsen Pescara,

– regionen Emilio-Romagna,

– regionen Friuli-Venezia Giulia,

– regionen Lombardia: provinsane Bergamo, Como, Lecco og Sondrio,

– regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno,

– regionen Piemonte: provinsane Novara, Verbania og Vercelli,

– regionen Sardinia: provinsen Oristano,

– regionen Toscana: provinsane Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia og Siena,

– regionen Trentino-Alto Adige: provinsane Bolzano og Trento,

– regionen Veneto.

I Det sameinte kongeriket:

– Storbritannia: Skottland.»

_________________________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsvedtak 2000/258/EF av 20. mars 2000 om 
utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier 
som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for 
kontroll av rabiesvaksiners virkning(1), særleg artikkel 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved vedtak 2000/258/EF vart laboratoriet til Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy 
(AFSSA-laboratoriet i Nancy), Frankrike, peikt ut til å 
vere ansvarleg for å fastsetje dei kriteria som er naudsynte 
for standardisering av serologiske prøver med sikte på å 
kontrollere verknaden av rabiesvaksinar.

2) I vedtak 2000/258/EF er det fastsett at AFSSA-
laboratoriet i Nancy skal sende over til Kommisjonen 
lista over dei fellesskapslaboratoria som skal godkjennast 
til å utføre desse serologiske prøvene. Følgjeleg nyttar 
AFSSA-laboratoriet i Nancy dei dugleiksprøvingane 
som er fastlagde for å vurdere kva laboratorium som kan 
godkjennast for utføring av dei serologiske prøvene.

3) I kommisjonsvedtak 2004/233/EF av 4. mars 2004 
om godkjenning av laboratorium som skal kontrollere  
verknaden av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande 
husdyr(2) vart det utarbeidd ei liste over godkjende 
laboratorium i medlemsstatane på grunnlag av resultata 
av dei dugleiksprøvene som AFSSA-laboratoriet i Nancy 
har sendt over. Danish Institute for Food and Veterinary 
Research er for tida  ført opp i vedlegg I til det vedtaket.

4) Som følgje av endringar i forvaltinga av det laboratoriet, 
som ikkje har nokon innverknad på ytinga eller vurderinga 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 278 av 23.10.2009, s. 58, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) TEF L 79 av 30.3.2000, s. 40.
(2) TEU L 71 av 10.3.2004, s. 30.

 og godkjenninga av laboratoriet, har Danmark sendt inn 
ein søknad om å endre namnet og kontaktopplysningane 
til laboratoriet.

5) Vedtak 2004/233/EF bør difor endrast.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

I vedlegg I til vedtak 2004/233/EF skal posten for Danmark 
lyde:

«(DK) DanmarK

Danmarks Tekniske Universitet (Technical University of 
Denmark)
Veterinærinstituttet (National Veterinary Institute)
Lindholm
4771 Kalvehave
DANMARK
Tlf.: +4535886000
Telefaks: +4535887901
E-post: vet@vet.dtu.dk»

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 22. oktober 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 22. oktober 2009

om endring av vedlegg I til vedtak 2004/233/EF med omsyn til posten for Danmark i lista over 
laboratorium som er godkjende for å kontrollere verknaden av rabiesvaksinasjon av visse 

kjøtetande husdyr

[meldt under nummeret K(2009) 7951]

(2009/779/EF)(*)

2015/EØS/49/38
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 
2003 om fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, 
om oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF 
og 91/665/EØF, og om endring av direktiv 92/46/EØF(1), 
særlig artikkel 67 nr. 2 og artikkel 87 nr. 3, og —

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2003/85/EF er det fastsatt minstekrav til 
kontrolltiltak som skal anvendes i tilfelle et utbrudd av 
munn- og klovsyke samt visse forebyggende tiltak med 
sikte på å øke vedkommende myndigheters og landbrukets 
bevissthet og beredskap når det gjelder nevnte sykdom.

2) I henhold til artikkel 65 i direktiv 2003/85/EF skal 
medlemsstatene påse at levende munn- og klovsykevirus 
for forskning, diagnostisering eller produksjon håndteres 
bare i de godkjente laboratoriene som er oppført i 
vedlegg XI, og drives minst i samsvar med standardene 
for biosikkerhet fastsatt i vedlegg XII til nevnte direktiv.

3) Del A i vedlegg XI til direktiv 2003/85/EF inneholder 
en liste over nasjonale laboratorier som har tillatelse til å 
håndtere levende munn- og klovsykevirus for forsknings- 
og diagnostiseringsformål. Del B i nevnte vedlegg 
inneholder en liste over laboratorier som håndterer 
virusantigen under vaksineproduksjon.

4) Frankrike har offisielt underrettet Kommisjonen om 
at ett av deres nasjonale referanselaboratorier og et 
vaksineproduksjonslaboratorium ikke lenger anses 
å overholde standardene for biosikkerhet fastsatt i 
artikkel 65 bokstav d) i direktiv 2003/85/EF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 2.12.2009, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

(1) EUT L 306 av 22.11.2003, s. 1.

5) Nederland har offisielt underrettet Kommisjonen 
om ytterligere ett navnebytte på deres nasjonale 
diagnoselaboratorium med tillatelse til å håndtere levende 
munn- og klovsykevirus, og at det private foretaket 
«Lelystad Biologicals BV, Lelystad» har overtatt den 
delen av det tidligere Central Institute for Animal Disease 
Control (CIDC-Lelystad) som har tillatelse til å håndtere 
levende munn- og klovsykevirus for vaksineproduksjon.

6) Listen over laboratorier som har tillatelse til å håndtere 
levende munn- og klovsykevirus i vedlegg XI til direktiv 
2003/85/EF må derfor endres.

7) I nr. 1 i vedlegg XII til direktiv 2003/85/EF fastsettes 
standarder for biosikkerhet for laboratorier som håndterer 
levende munn- og klovsykevirus. Der heter det at slike 
laboratorier minst skal oppfylle minstekravene fastsatt 
i «minstestandarder for laboratorier som arbeider med 
munn- og klovsykevirus in vitro og in vivo» — Den 
europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- og 
klovsyke — 26. sesjon, Roma, april 1985, som endret i 
1993.

8) I henhold til nr. 1 i vedlegg XV til direktiv 2003/85/EF 
skal alle nasjonale laboratorier som håndterer levende 
munn- og klovsykevirus, arbeide under de strenge 
sikkerhetsvilkårene fastsatt i «minstestandarder for 
laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus 
in vitro og in vivo» — Den europeiske kommisjon for 
bekjempelse av munn- og klovsyke — 26. sesjon, Roma, 
1985, som endret ved tillegg 6 ii) til rapporten fra den 
30. sesjon, Roma, 1993.

9) I henhold til nr. 7 i vedlegg XVI til direktiv 2003/85/
EF skal dessuten Fellesskapets referanselaboratorium 
arbeide i samsvar med anerkjente vilkår for streng 
sykdomssikkerhet som angitt i «minstestandarder for 
laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus 
in vitro og in vivo» — Den europeiske kommisjon for 
bekjempelse av munn- og klovsyke — 26. sesjon, Roma, 
april 1985, som endret ved tillegg 6 ii) til rapporten fra den 
30. sesjon til Den europeiske kommisjon for bekjempelse 
av munn- og klovsyke 1993, nevnt i vedlegg XII til 
nevnte direktiv.

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. november 2009

om endring av vedlegg XI, XII, XV og XVI til rådsdirektiv 2003/85/EF med hensyn til listen over, og 
minstestandarder for sikkerhet ved, laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og 

klovsykevirus

[meddelt under nummer K(2009) 9094]

(2009/869/EF)(*)

2015/EØS/49/39
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10) Etter et utbrudd av munn- og klovsyke i en medlemsstat 
i 2007 som hadde sammenheng med utslipp av 
munn- og klovsykevirus fra et laboratorium, ble disse 
«minstestandarder for laboratorier som arbeider med 
munn- og klovsykevirus in vitro og in vivo» (standarder for 
biosikkerhet) endret. Etter drøftelser med medlemsstatene 
om standardene for biosikkerhet innenfor rammen av Den 
faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, ble 
den endrede versjonen av disse standardene vedtatt på 
Den europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- 
og klovsykes 38. sesjon den 29. april 2009(1), og den 
finnes i rapporten fra den 38. sesjon til Den europeiske 
kommisjon for bekjempelse av munn- og klovsyke, 
Roma, 28-30. april 2009 (heretter kalt «rapporten»). Den 
erstatter standardene for biosikkerhet som ble fastsatt i 
1985, som endret i 1993. Vedlegg XII, XV og XVI til 
direktiv 2003/85/EF bør derfor endres.

11) Direktiv 2003/85/EF bør derfor endres.

(1) Report of the 38 General Session of the European Commission for the 
control of foot-and-mouth disease, Rome 28-30 April 2009, Tillegg 10, 
s. 82, tilgjengelig på: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/docs/
SecurityStandards_2009.pdf

12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg XI, XII, XV og XVI til direktiv 2003/85/EF endres i 
samsvar med vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg XI, XII, XV og XVI gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a) i del A skal oppføringen for Frankrike lyde:

«FR Frankrike Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire 
d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-
Alfort

Frankrike»

b) i del A skal oppføringen for Nederland lyde:

«NL Nederland Centraal Veterinair Instituut, Lelystad (CVI-Lelystad) Nederland»

c) i del B utgår følgende oppføring for Frankrike:

«FR Frankrike Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon»

d) i del B skal oppføringen for Nederland lyde:

«NL Nederland Lelystad Biologicals BV, Lelystad Nederland»

2. I vedlegg XII skal nr. 1 lyde:

«1. Laboratoriene og virksomhetene som håndterer levende munn- og klovsykevirus, skal minst oppfylle 
minstekravene fastsatt i «minstestandarder for laboratorier som arbeider med munn- og klovsykevirus in vitro 
og in vivo» i tillegg 10 til rapporten vedtatt av Den europeiske kommisjon for bekjempelse av munn- og 
klovsykes 38. sesjon i Roma 29. april 2009 (standarder for biosikkerhet).»

3. I vedlegg XV skal nr. 1 lyde:

«1. Alle nasjonale laboratorier som håndterer levende munn- og klovsykevirus skal minst overholde standardene 
for biosikkerhet nevnt i nr. 1 i vedlegg XII»

4. I vedlegg XVI skal nr. 7 lyde:

«7. Fellesskapets referanselaboratorium skal minst overholde standardene for biosikkerhet nevnt i nr. 1 i 
vedlegg XII»

_____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 
om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 
Fellesskapet(1), særlig artikkel 16 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 64/432/EØF får anvendelse på handel med storfe 
innenfor Unionen, og i direktivets kapittel II fastsettes de 
diagnostiske prøvene for enzootisk bovin leukose som 
skal brukes til å bekjempe og utrydde denne sykdommen, 
og for overvåking og kontroll, samt for å etablere og 
bevare en besetnings status som offisielt fri for enzootisk 
bovin leukose, og de sertifikatene som kreves for handel 
med storfe innenfor unionen.

2) I henhold til kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/
EØF skal enzootisk bovin leukose påvises ved hjelp 
av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID) med et 
antigen som er standardisert i forhold til det offisielle 
EU-standardserumet (EI-serum), eller ved hjelp av en 
enzymmerket antistoffprøve (ELISA) som er standardisert 
i forhold til E4-serum. Begge standardserumene leveres av 
Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet.

3) Et nytt standardserum for enzootisk bovin leukose 
(E05-serum) er nylig blitt utviklet av Verdens 
dyrehelseorganisasjons (OIE) referanselaboratorium for 
enzootisk bovin leukose i Tyskland (Friedrich-Loeffler-
Institut) i samarbeid med OIEs referanselaboratorier i 
Det forente kongerike (Veterinary Laboratories Agency) 
og Polen (National Veterinary Research Institute), etter 
å ha vært gjenstand for en ringprøving blant de nevnte 
laboratorier. E05-serumet er blitt validert i forhold til 
EI- og E4-serumet med ulike AGID- og ELISA-prøver, 
og deretter oppført som et godkjent OIE-standardserum 
i del B(2) i kapittel 2.4.11 i OIEs håndbok for landdyr,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 18.12.2009, s. 36, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 8.

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

  sjette utgave, 2008. Dette serumet er tilgjengelig fra 
OIEs referanselaboratorium for enzootisk bovin leukose 
i Tyskland.

4) I tillegg har Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske 
Universitet underrettet Kommisjonen om at det ikke 
lenger kan oppfylle sine forpliktelser når det gjelder 
levering av standardserumene som for øyeblikket er 
omhandlet i kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/
EEC.

5) Vedkommende myndighet i Tyskland og Friedrich-
Loeffler-Institut har godtatt å bli leverandør av E05-
serumet, som derfor blir Den europeiske unions nye 
offisielle standardserum for enzootisk bovin leukose.

6) Direktiv 64/432/EF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og 
dyrehelsen —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/EØF erstattes med 
teksten i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 15. desember 2009

om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 64/432/EØF med hensyn til diagnostiske prøver for 
enzootisk bovin leukose

[meddelt under nummer K(2009) 9951]

(2009/976/EU)(*)

2015/EØS/49/40
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VEDLEGG

Kapittel II i vedlegg D til direktiv 64/432/EØF skal lyde:

«KAPITTEL II

PRØVER FOR Å PÅVISE ENZOOTISK BOVIN LEUKOSE

Enzootisk bovin leukose påvises ved hjelp av en immundiffusjonsprøve på agar (AGID) som beskrevet i avsnitt A og B 
nedenfor, eller ved en enzymmerket antistoffprøve (ELISA) som beskrevet i avsnitt C nedenfor. Immundiffusjonsprøven 
på agar er forbeholdt prøver på enkeltdyr. Dersom det gjøres en velbegrunnet innsigelse mot prøveresultatene, skal det 
utføres en tilleggskontroll ved hjelp av en immundiffusjonsprøven på agar.

AGID- og ELISA-prøvene skal standardiseres i forhold til E05-serumet, som skal være det offisielle EU-standardserumet, 
som leveres av:

Friedrich-Loeffler-Institut
Federal Research Institute for Animal Health (Bundesforchungsinstitut für Tiergesundheit)
OIE Reference Laboratory for Enzootic Bovine Leukosis (EBL)
Südufer 10
17493 Greifswald — Insel Riems
Tyskland

A. Immundiffusjonsprøve på agar for å påvise enzootisk bovin leukose

1. Det antigenet som skal brukes i prøven, skal inneholde glykoproteiner fra bovint leukosevirus. Antigenet skal 
standardiseres i forhold til E05-serumet.

2. De statlige instituttene, de nasjonale referanselaboratoriene eller de offentlige instituttene som i samsvar med 
artikkel 6a er utpekt til å samordne standarder og diagnostiske metoder for prøver til påvisning av enzootisk 
bovin leukose, skal være ansvarlige for at standardantigenet til laboratoriebruk kalibreres i forhold til E05-
serumet.

3. Standardantigener til laboratoriebruk skal minst én gang årlig sendes til de statlige instituttene, de nasjonale 
referanselaboratoriene eller de offentlige instituttene som er utpekt i samsvar med artikkel 6a, for å prøves 
mot E05-serumet. I tillegg til denne standardiseringen kan det antigenet som brukes, kalibreres i samsvar med 
metoden som er beskrevet i del B.

4. Prøvens reagenser skal bestå av:

a) antigen: antigenet skal inneholde særskilte glykoproteiner fra enzootisk bovint leukosevirus som er blitt 
standardisert i forhold til E05-serumet,

b) det serum som skal prøves,

c) et kjent positivt kontrollserum,

d) agarose:

– 0,8 % agar,

– 8,5 % NaCl,

– 0,05 M Tris-buffer, pH 7,2,

– 15 ml av agaren skal helles i en petriskål med diameter 85 mm slik at agardybden blir på 2,6 mm.

5. I agaren skal det skjæres ut sju fuktfrie hull helt til skålens bunn; hullene skal danne et mønster med et hull i 
midten og seks hull i en sirkel rundt det.

Midthullets diameter: 4 mm

De ytre hullenes diameter: 6 mm

Avstanden mellom det midtre og de ytre hull: 3 mm
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6. Midthullet fylles med standardantigen. Ytre hull nr. 1 og 4 (se avsnitt B nr. 3) fylles med det kjente positive 
serumet og hull nr. 2, 3, 5 og 6 med de sera som skal prøves. Hullene skal fylles inntil menisken forsvinner.

7. De mengdene som oppnås, er følgende:

– antigen: 32 μl,

– kontrollserum: 73 μl,

– serum som skal prøves: 73 μl.

8. Inkubasjonstiden skal være 72 timer i romtemperatur (20-27 °C) i et fuktig, lukket kammer.

9. Prøven kan avleses etter 24 og 48 timer, men det kan ikke oppnås noe endelig resultat før etter 72 timer:

a) det serumet som skal prøves, er positivt dersom det danner en særskilt utfellingslinje med antigenet for 
bovint leukosevirus og danner en helt identisk linje med kontrollserumet,

b) det serumet som skal prøves, er negativt dersom det ikke danner en særskilt utfellingslinje med antigenet 
for bovint leukosevirus og dersom det ikke bøyer av kontrollserumets linje,

c) reaksjonen kan ikke anses som sikker dersom den:

i) bøyer av kontrollserumets linje mot hullet med antigenet for bovint leukosevirus uten å danne en 
synlig utfellingslinje med antigenet, eller

ii) verken kan tolkes som negativ eller positiv.

Dersom reaksjonen er tvilsom, kan prøven gjentas med konsentrert serum.

10. Hullene kan danne et annet mønster dersom E05-serum fortynnet i forholdet 1:10 i negativt serum kan påvises 
som positivt.

B. Metode for standardisering av antigen

1. Nødvendige løsninger og materialer:

a) 40 ml 1,6 % agarose i 0,05 M Tris/HCl buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl,

b) 15 ml bovint leukoseserum som inneholder antistoffer bare mot glykoproteiner fra bovint leukosevirus; 
fortynning: 1:10 i 0,05 M Tris/HCl buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl,

c) 15 ml bovint leukoseserum som inneholder antistoffer bare mot glykoproteiner fra bovint leukosevirus; 
fortynning: 1:5 i 0,05 M Tris/HCl buffer, pH 7,2 med 8,5 % NaCl,

d) fire petriskåler av plast med en diameter på 85 mm,

e) en gelbor med en diameter på 4-6 mm,

f) et referanseantigen,

g) det antigen som skal standardiseres,

h) et vannbad (56 °C).

2. Framgangsmåte

Agarosen (1,6 %) oppløses i Tris/HCl buffer ved forsiktig oppvarming til 100 °C. Den settes i et vannbad på 
56 °C i ca. 1 time. Fortynningene med bovint leukoseserum settes også i vannbad på 56 °C.

Deretter blandes 15 ml av agaroseløsningen som holder 56 °̊C, med 15 ml bovint leukoseserum (1:10), dette 
ristes raskt og helles i to petriskåler, 15 ml i hver. Framgangsmåten gjentas med det bovine leukoseserumet 
med en fortynning på 1:5.
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Når agarosen er blitt hard, lages det huller i den på følgende måte: 

 

3. Tilsetting av antigen

a) Petriskål 1 og 3:

i) hull A — ufortynnet referanseantigen,

ii) hull B — referanseantigen, fortynning 1:2,

iii) hull C og E — referanseantigen,

iv) hull D — ufortynnet antigen som skal prøves,

b) Petriskål 2 og 4:

i) hull A — ufortynnet antigen som skal prøves,

ii) hull B — antigen som skal prøves, fortynning 1:2,

iii) hull C — antigen som skal prøves, fortynning 1:4,

iv) hull D — antigen som skal prøves, fortynning 1:8.

4. Tilleggsveiledning

a) Forsøket skal utføres med to serumfortynninger (1:5 og 1:10) for å oppnå størst mulig utfelling.

b) Dersom utfellingsdiameteren er for liten for begge fortynningene, må serumet fortynnes enda mer.

c) Dersom utfellingsdiameteren er for stor for begge fortynningene, og dersom den forsvinner, må det velges et serum som er mindre 
fortynnet.

d) Agarosens sluttkonsentrasjon skal være 0,8 %, og seraenes sluttkonsentrasjon henholdsvis 5 % og 10 %.
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e) Skriv inn diametermålene i følgende koordinatsystem. Den fortynningen som skal brukes, er den hvor 
diameteren er den samme for det antigenet som skal undersøkes, som for referanseantigenet.

C. Enzymmerket antistoffprøve (ELISA) for å påvise enzootisk bovin leukose

1. Følgende materialer og reagenser skal benyttes:

a) mikroplater, skåler eller andre former for fast fase,

b) antigenet bindes til den faste fasen med eller uten bruk av polyklonale eller monoklonale oppfangende 
antistoffer. Dersom antigenet påføres direkte på den faste fasen, må alle prøver som skal undersøkes og 
som har gitt positive reaksjoner, undersøkes på nytt mot kontrollantigenet. Kontrollantigenet bør være 
identisk med antigenet, bortsett fra at det ikke inneholder antigenene for bovint leukosevirus. Dersom 
oppfangende antistoffer påføres den faste fasen, skal antistoffene ikke reagere med andre antigener enn 
antigenene for bovint leukosevirus.

c) den biologiske væsken som skal undersøkes,

d) en tilsvarende positiv og negativ kontroll,

e) konjugat,

f) et substrat som er tilpasset det enzymet som blir brukt,

g) en stoppeløsning om nødvendig,

h) løsninger til fortynning av de prøvene som skal undersøkes, til framstilling av reagenser og til vask,

i) et avlesingssystem som egner seg til det substratet som blir brukt.



27.8.2015 Nr. 49/219EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Standardisering av prøven og prøvens følsomhet

ELISA-prøven skal være så følsom at E05-serumet reagerer positivt når det fortynnes ti ganger (serumprøver) 
eller 250 ganger (melkeprøver) mer enn den fortynningen som fås ved samleprøver. Når prøver (serum og 
melk) undersøkes separat, skal E05-serumet, som fortynnes i forholdet 1:10 (i negativt serum) eller 1:250 (i 
negativ melk), reagere positivt når det undersøkes i den samme fortynning som brukes for prøver på enkeltdyr. 
Instituttene oppført i avsnitt A nr. 2 har ansvar for kvalitetskontrollen med ELISA-metoden og skal særlig for 
hvert parti fastsette hvor mange prøver som skal inngå i en samleprøve på grunnlag av titeret som oppnås med 
E05-serum.

3. Vilkår for å benytte ELISA-prøven for å påvise enzootisk bovin leukose

a) ELISA-metoden kan brukes på en prøve av serum eller melk

b) Dersom ELISA-metoden brukes for å utstede et sertifikat i samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav c), 
eller for å etablere og bevare en besetningsstatus i samsvar med vedlegg D kapittel I, skal serum- eller 
melkeprøvene blandes på en slik måte at prøvene som skal undersøkes, med sikkerhet kan spores tilbake 
til det enkelte dyret i blandingen. Eventuelle bekreftende prøver skal foretas på prøver fra enkeltdyr.

c) Dersom ELISA-prøver brukes på en samleprøve av melk, skal denne prøven tas fra melk som er samlet 
inn fra en besetning der minst 30 % av kuene er i laktasjon. Eventuelle bekreftende prøver skal foretas på 
serum- eller melkeprøver fra enkeltdyr.»

______________



Nr. 49/220 27.8.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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 med et innhold av 
uønskede stoffer som overstiger grenseverdiene fastsatt i 
vedlegg I til nevnte direktiv.

2) Når det gjelder fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller andre 
sjødyr, viser nye opplysninger om forekomsten av samlet 
arseninnhold (summen av organisk og uorganisk arsen), 
framlagt av medlemsstatenes vedkommende myndigheter, 
at det er nødvendig å øke visse grenseverdier for samlet 
arseninnhold. Biprodukter fra fiskefileteringsindustrien er 
verdifullt råstoff til produksjon av fiskemel og fiskeolje til 
bruk i fôrblandinger, særlig fiskefôr.

3) Økningen av grenseverdiene for samlet arseninnhold i 
fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller andre sjødyr, og i 
fiskefôr, innebærer ikke noen endring av grenseverdiene 
for uorganisk arsen. Ettersom de skadevirkninger som 
arsen kan ha på dyrs og menneskers helse avgjøres 
av den uorganiske bestanddelen i en fôrvare eller et 
næringsmiddel, og de uorganiske arsenforbindelsene 
viser et meget lavt toksisk potensial(2), har de økte 
grenseverdiene for samlet arseninnhold ingen betydning 
for vernet av dyrs og menneskers helse.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 24.11.2009, s. 20, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2010 av 10. november 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 
3.3.2011, s. 13.

(1) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10.
(2) Uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i 

næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om kvikksølv 
som uønsket stoff i fôrvarer. The EFSA Journal (2005) 180, s. 1-35.

4) I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjelder grenseverdien 
for arsen det samlede arseninnholdet, ettersom det ikke 
finnes noen standardisert rutinemetode for analyse 
av uorganisk arsen. Men i tilfeller der vedkommende 
myndigheter anmoder om en analyse av innholdet av 
uorganisk arsen, er det i nevnte vedlegg fastsatt en 
grenseverdi for uorganisk arsen.

5) Ettersom ekstraksjonsmetoden i noen tilfeller har stor 
betydning for analyseresultatet for samlet arseninnhold, 
bør det spesifiseres en referanseframgangsmåte for 
ekstraksjon som skal brukes ved offentlig kontroll.

6) Opplysninger fra vedkommende myndigheter og berørte 
organisasjoner viser et betydelig innhold av arsen i 
tilsetningsstoffer som tilhører den funksjonelle gruppen 
forbindelser av mikronæringsstoffer, som er godkjent 
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003(3). Det bør fastsettes en grenseverdi 
for arsen i disse tilsetningsstoffene for å verne dyrs og 
menneskers helse.

7) Når det gjelder teobromin, fastslo Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) i 
sin uttalelse av 10. juni 2008(4) at de nåværende 
grenseverdiene for teobromin muligens ikke sikrer 
fullstendig vern for visse dyrearter. Den påpekte mulige 
skadevirkninger på svin, hunder og hester, samt på 
melkekyrs melkeproduksjon. Det bør derfor fastsettes 
lavere grenseverdier.

8) Når det gjelder alkaloider i Datura sp., fastslo EFSA 
i sin uttalelse av 9. april 2008(5) at tropanalkaloider 
forekommer i alle typer Datura sp., og at grenseverdiene 
for Datura stramonium L., som fastsatt i vedlegg I til 
direktiv 2002/32/EF, derfor bør utvides til å omfatte alle 
typer Datur sp for å verne dyrs, særlig svins, helse.

9) Når det gjelder ricinus (fra Ricinus communis L.), fastslo 

(3) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(4) Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 

næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om teobromin 
som uønsket stoff i fôrvarer. EFSA Journal (2008) 725, s. 1-66.

(5) Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer 
i næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om 
tropanalkaloider (fra Datura sp.) som uønskede stoffer i fôrvarer. EFSA 
Journal (2008) 691, s. 1-55.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/141/EF

av 23. november 2009

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til 
grenseverdier for arsen, teobromin, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. og 

Abrus precatorius L.(*)

2015/EØS/49/41
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EFSA i sin uttalelse av 10. juni 2008(1) at på grunn av 
de lignende giftvirkningene av toksinene fra Ricinus 
communis L. (ricin), Croton tiglium L. (crotin) og Abrus 
precatorius L. (abrin), bør grenseverdiene for Ricinus 
communis L., som fastsatt i vedlegg I til direktiv 2002/32/
EF, også få anvendelse på Croton tiglium L. og Abrus 
precatorius L., hver for seg eller samlet.

10) Direktiv 2002/32/EF bør derfor endres.

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 
har motsatt seg dem —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2002/32/EF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 1. juli 2010 sette i kraft de lover og 
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. 

(1) Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om ricinus 
(fra Ricinus communis) som uønskede stoffer i fôrvarer. EFSA Journal 
(2008) 726, s. 1-38.

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til 
disse bestemmelsene og en sammenligningstabell som 
viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

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.

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, 23. november 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

I vedlegg I til direktiv 2002/32/EF gjøres følgende endringer:

1.  Ny rad 1, Arsen, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«1.  Arsen(*)(**) 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(***)

—  fosfater og kulsur algekalk 10

—  kalsiumkarbonat 15

—  magnesiumoksid 20

—  fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller 
andre sjødyr, herunder fisk

25(***)

—  algemel og fôrmidler framstilt av 
algemel

40(***)

Jernpartikler brukt som sporstoff 50

Tilsetningsstoffer som tilhører de 
funksjonelle gruppene forbindelser av 
mikronæringsstoffer, unntatt:

30

—  koppersulfat-pentahydrat og kopper-
karbonat

50

—  sinkoksid, manganoksid og 
kopperoksid

100

Fullfôr, med unntak av: 2

—  fullfôr til fisk og fullfôr til pelsdyr 10(***)

Tilskuddsfôr, med unntak av: 4

—  mineralfôr 12

(*) Grenseverdiene viser til samlet arseninnhold.
(**) Grenseverdiene gjelder en analytisk bestemmelse av arsen der ekstraksjonen utføres i salpetersyre (5 % w/w) i 30 minutter 

ved kokepunktet. Likeverdige ekstraksjonsmetoder kan anvendes dersom det kan dokumenteres at den anvendte 
ekstraksjonsmetoden har likeverdig ekstraksjonseffektivitet.

(***) På anmodning fra vedkommende myndighet, skal ansvarlig driftsleder utføre en analyse for å vise at innholdet av uorganisk 
arsen er lavere enn 2 ppm. Denne analysen er særlig viktig for algearten Hizikia fusiforme.»
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2.  Ny rad 10, Teobromin, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«10. Teobromin Fullfôr, med unntak av: 300

— fullfôr for svin 200

— fullfôr til hunder, kaniner, hester og 
pelsdyr

50.»

3.  Rad 14, Ugressfrø og frukt som ikke er malt eller knust, og som inneholder alkaloider, glukosider eller andre giftige 
stoffer, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«14.  Ugressfrø og frukt som ikke er 
malt eller knust, og som inneholder 
alkaloider, glukosider eller andre 
giftige stoffer, isolert eller sammen, 
herunder:

Alle fôrvarer 3000

 Datura sp. 1000.»

4.  Ny rad 15, Kadmium, skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«15.  Frø og skall av Ricinus communis 
L., Croton tiglium L. og Abrus 
precatorius L. samt avledede 
produkter fra bearbeidingen(****), 
isolert eller sammen.

Alle fôrvarer 10

(****) Der dette kan påvises ved analytisk mikroskopi.»

5.  Rad 34, Kroton – Croton tiglium L., utgår.

______________________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav 
til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere bringes i omsetning, og om å forby 
at leketøylignende lightere bringes i omsetning.

2) Vedtak 2006/502/EF får anvendelse bare i 12 måneder fra 
datoen for meddelelse. Vedtaket kan imidlertid forlenges 
for ytterligere tidsrom i samsvar med artikkel 13 nr. 2 i 
direktiv 2001/95/EF.

3) På bakgrunn av erfaringen så langt og i fravær av en varig 
fellesskapsrettsakt om lightersikkerhet, bør vedtakets 
gyldighet forlenges med ytterligere 12 måneder.

4) I vedtak 2006/502/EF fastsettes et forbud mot å bringe 
ikke-barnesikrede lightere og leketøylignende lightere i 
omsetning fra og med 11. mars 2007. Ikke-barnesikrede 
lightere og leketøylignende lightere kan imidlertid 
fortsatt tilbys forbrukerne etter denne datoen, inntil 
lagrene er tømt. Ettersom ikke-barnesikrede lightere og 
leketøylignende lightere utgjør en alvorlig risiko, bør det 
være forbudt å tilby slike lightere til forbrukere.

5) På bakgrunn av behovet for å hindre ytterligere ulykker, 
samtidig som det tas hensyn til tekniske begrensinger 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 14.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41.

og behovet for å sikre forholdsmessighet, bør 
overgangsperiodene for å gjennomføre tiltakene fastsatt i 
dette vedtak, være kortest mulig. Også for medlemsstatene 
er det nødvendig med overgangsperioder for å sikre at 
tiltakene gjennomføres på en effektiv måte. Forbudet 
mot å tilby ikke-barnesikrede lightere og leketøylignende 
lightere til forbrukere bør derfor få anvendelse i ett 
år fra den dato forbudet mot å bringe slike produkter i 
omsetning har trådt i kraft.

6) Vedtak 2006/502/EF bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2006/502/EF gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 2 skal nytt nr. 3 og 4 lyde:

 «3. Medlemsstatene skal sørge for at bare barnesikrede 
lightere tilbys til forbrukere fra og med 11. mars 2008.

 4. Medlemsstatene skal forby at leketøylignende 
lightere tilbys til forbrukere fra og med 11. mars 2008.»

2. I artikkel 6 skal nr. 2 lyde:

 «2. Dette vedtak får anvendelse fram til 11. mai 2008.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 12. april 2007

om endring av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere

[meddelt under nummer K(2007) 1567]

(2007/231/EF)(*)

2015/EØS/49/42
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 11. mai 2007 treffe de tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette vedtak, 
og skal offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. april 2007.

 For Kommisjonen

 Meglena KUNEVA

 Medlem av Kommisjonen

___________________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2001/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav 
til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere bringes i omsetning, og om å forby 
at leketøylignende lightere bringes i omsetning.

2) Vedtak 2006/502/EF ble gjort i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 
vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst ett 
år, men der det gis mulighet for at det kan forlenges med 
ytterligere tidsrom på høyst ett år om gangen.

3) Vedtak 2006/502/EF ble endret ved vedtak 2007/231/EF 
der vedtakets gyldighet for første gang ble forlenget med 
ytterligere ett år til 11. mai 2008.

4) På bakgrunn av erfaringene så langt og de framskritt som 
er gjort for å finne en alternativ løsning med hensyn til 
barnesikring av lightere, må vedtakets gyldighet forlenges 
med ytterligere 12 måneder.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 109 av 19.4.2008, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 14.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41. Vedtaket sist endret ved vedtak (EF) nr. 

2007/231 (EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16).

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2006/502/EF skal artikkel 6 nr. 2 lyde: «Dette vedtak 
får anvendelse fram til 11. mai 2009.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 11. mai 2008 treffe de tiltak 
som er nødvendige for å etterkomme dette vedtak, og skal 
offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. april 2008.

 For Kommisjonen

 Meglena KUNEVA

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 18. april 2008

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe 
tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere

[meddelt under nummer K(2008) 1442]

(2008/322/EF)(*)

2015/EØS/49/43
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13, og

 ut fra følgende betraktninger:

1)  I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav 
til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere bringes i omsetning, og om å forby 
at leketøylignende lightere bringes i omsetning.

2)  Vedtak 2006/502/EF ble gjort i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 
vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst 
ett år, men der det gis mulighet for at det forlenges med 
ytterligere tidsrom på høyst ett år om gangen.

3)  Vedtak 2006/502/EF er blitt endret to ganger, først ved 
vedtak 2007/231/EF(3), som forlenget vedtakets gyldighet 
til 11. mai 2008, deretter ved vedtak 2008/322/EF(4), som 
forlenget vedtakets gyldighet i ytterligere ett år til 11. mai 
2009.

4)  I fravær av andre tilfredsstillende tiltak når det gjelder 
barnesikring av lightere, er det nødvendig at gyldigheten 
av vedtak 2006/502/EF forlenges i ytterligere 12 måneder 
og at vedtaket endres tilsvarende.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 27.3.2009, s. 23, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 14.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 
(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41. 
(3) EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16. 
(4) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 40. 

5)  Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I vedtak 2006/502/EF skal artikkel 6 nr. 2 lyde:

«2.  Dette vedtak får anvendelse til 11. mai 2010.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 11. mai 2009 treffe de tiltak 
som er nødvendige for å etterkomme dette vedtak, og skal 
offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 26. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Meglena KUNEVA

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 26. mars 2009

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe 
tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere

[meddelt under nummer K(2009) 2078]

 (2009/298/EF)(*)

2015/EØS/49/44
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1)  I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav 
til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere bringes i omsetning, og om å forby 
at leketøylignende lightere bringes i omsetning.

2)  Vedtak 2006/502//EF ble gjort i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 
vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst ett 
år, men der det gis mulighet for at det kan forlenges med 
ytterligere tidsrom på høyst ett år om gangen.

3)  Vedtak 2006/502/EF er blitt endret tre ganger, først ved 
vedtak 2007/231/EF(3), som forlenget vedtakets gyldighet 
til 11. mai 2008, deretter ved vedtak 2008/322/EF(4), 
som forlenget vedtakets gyldighet til 11. mai 2009, og 
sist ved vedtak 2009/298/EF(5), som forlenget vedtakets 
gyldighet i ytterligere ett år til 11. mai 2010.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 67 av 17.3.2010, s. 9, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 14.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 
(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41. 
(3) EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16. 
(4) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 40. 
(5) EUT L 81 av 27.3.2009, s. 23. 

4)  I fravær av andre tilfredsstillende tiltak når det gjelder 
barnesikring av lightere, er det nødvendig at gyldigheten 
av vedtak 2006/502/EF forlenges i ytterligere 12 måneder 
og at vedtaket endres tilsvarende.

5)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I vedtak 2006/502/EF skal artikkel 6 nr. 2 lyde:

«2.  Dette vedtak får anvendelse til 11. mai 2011.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 11. mai.2010 treffe de tiltak som 
er nødvendige for å etterkomme denne beslutning, og skal 
offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 12. mars 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 12. mars 2010

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe 
tiltak for å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 

leketøylignende lightere

[meddelt under nummer K(2010) 1314]

(2010/157/EU)(*)

2015/EØS/49/45
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13,

etter samråd med medlemsstatene og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2001/95/EF har produsentene plikt 
til å bringe bare sikre forbruksvarer i omsetning.

2) Det er påvist at møbler og fottøy som er tilgjengelig på 
markedet i flere medlemsstater, har forårsaket helseskade 
for forbrukere i Frankrike, Polen, Finland, Sverige og 
Storbritannia.

3) Ifølge kliniske undersøkelser skyldtes disse helseskadene 
det kjemiske stoffet dimetylfumarat (DMF), som er et 
biocid beregnet på å forebygge mugg som kan skade 
møbler eller fottøy av skinn under lagring eller transport i 
fuktig klima.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 74 av 20.3.2009, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 16.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.

4) DMF var i de fleste tilfeller fylt i små poser som var 
festet inni møblene eller plassert i fottøyemballasjen. 
Der fordampet det og impregnerte produktet, som på 
den måten ble beskyttet mot mugg. Det fikk imidlertid 
også innvirkning på forbrukerne som kom i kontakt 
med produktene. DMF trengte gjennom klærne og kom 
i kontakt med forbrukernes hud(2), der det forårsaket 
smertefull kontaktdermatitt, herunder kløe, irritasjon, 
rødhet og brannsår. I noen tilfeller ble det rapportert om 
akutte pustevansker. Dermatitten var særlig vanskelig å 
behandle. Forekomst av DMF utgjør dermed en alvorlig 
risiko.

5) I henhold til artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF kan 
Europakommisjonen, dersom den blir oppmerksom på at 
visse produkter utgjør en alvorlig risiko for forbrukernes 
helse og sikkerhet, på visse vilkår gjøre et vedtak der 
medlemsstatene pålegges å treffe tiltak som innebærer 
begrensninger på eller særlige vilkår for tilgjengeligheten 
av slike produkter på markedet.

6) Et slikt vedtak kan gjøres dersom a) medlemsstatene 
anvender eller har til hensikt å anvende svært ulike 
framgangsmåter for å håndtere den aktuelle risikoen, 
b) risikoen, på grunn av sikkerhetsproblemets art, ikke 
kan håndteres etter andre framgangsmåter fastsatt i 
særskilt fellesskapsregelverk for det berørte produktet, på 
en måte som står i forhold til tilfellets alvorlighetsgrad, 
og c) risikoen kan fjernes effektivt bare ved at det treffes 
hensiktsmessige tiltak på fellesskapsplan for å sikre et 
enhetlig og høyt nivå av vern av forbrukernes helse og 
sikkerhet, og for å sikre det indre markeds virkemåte.

(2) Williams J.D.L., et al. (2008), «An outbreak of furniture dermatitis in the 
UK», British Journal of Dermatology 159, s. 233-234.

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. mars 2009

om krav til medlemsstatene om å sørge for at produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat 
ikke bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet

[meddelt under nummer K(2009) 1723]

(2009/251/EF)(*)

2015/EØS/49/46
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7) En klinisk undersøkelse av mennesker(1) (lappeprøver) 
med skinnmøbler og lapper med rent DMF viste sterke 
reaksjoner, i det alvorligste tilfellet ved bare 1 mg/kg. På 
grunnlag av denne undersøkelsen har Frankrike vedtatt et 
dekret(2) som forbyr at møbler og fottøy som inneholder 
DMF, importeres og bringes i omsetning. I det franske 
dekretet kreves det dessuten at alle sittemøbler og alt 
fottøy som synlig inneholder DMF, eller der emballasjen 
synlig inneholder DMF, skal tilbakekalles. Dekretets 
gyldighet er begrenset til ett år. På grunnlag av den samme 
undersøkelsen har Belgia utstedt et dekret(3) som forbyr 
omsetning av alle artikler og produkter som inneholder 
DMF. Spania har truffet tiltak (4) som forbyr DMF i alle 
forbruksvarer som kommer i kontakt med huden.

8) Belgia, Spania og Frankrike er de eneste medlemsstatene 
som har truffet særskilte lovgivningsmessige tiltak for 
å håndtere den alvorlige risikoen for forbrukernes helse 
som biocidet DMF medfører.

9) I artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring 
av biocidprodukter (biociddirektivet)(5) defineres 
biocidprodukter som aktive stoffer og stoffblandinger som 
inneholder ett eller flere aktive stoffer, som er beregnet på 
å ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen 
av eller på annen måte bekjempe virkningen av skadelige 
organismer kjemisk eller biologisk. I henhold til artikkel 
3 nr. 1 i biociddirektivet skal medlemsstatene fastsette at 
et biocidprodukt ikke kan bringes i omsetning og brukes 
på deres territorium med mindre det er godkjent i samsvar 
med direktivet. I henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav b) iii) 
i det samme direktivet kan medlemsstatene godkjenne 
et biocidprodukt bare dersom det, blant annet, verken i 
seg selv eller som følge av restkonsentrasjoner direkte 
eller indirekte har uakseptable virkninger for menneskers 
helse. Et biocidprodukt kan dermed tillates bare dersom 
meget høye sikkerhetsstandarder er oppfylt.

10) I henhold til biociddirektivet er biocidprodukter 
som inneholder DMF, ikke tillatt i Fellesskapet. 

(1) Rantanen T. (2008), «The cause of the Chinese sofa/chair dermatitis 
epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel 
potent contact sensitizer», Concise communication, British Journal of 
Dermatology 159, s. 218-221.

(2) Det franske finans-, industri- og sysselsettingsdepartementet, dekret av 
4. desember 2008 om stans i omsetningen av sittemøbler og fottøy som 
inneholder DMF. JORF (Journal officiel de la République française) av 10. 
desember 2008, tekst 17 av 108.

(3) Helseministeren og forbrukervernministeren, ministerdekret om forbud mot 
at artikler og produkter som inneholder DMF, bringes i omsetning. Belgisch 
Staatsblad/Moniteur belge av 12. januar 2009.

(4) Resolusjon av 22. desember 2008 utstedt av Det nasjonale forbrukerinstituttet, 
BOE (Boletín Oficial del Estado) nr. 18 av 21. januar 2009, avdeling V-B, s. 
5474.

(5) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.

Biocidprodukter som inneholder DMF, er dermed 
ikke lovlig tilgjengelig i Fellesskapet til behandling av 
produkter mot mugg, og ingen produkter som framstilles 
i EU kan lovlig inneholde DMF. Det er imidlertid ingen 
begrensninger når DMF finnes i produkter (eller i råvarer 
til produkter) som importeres til Fellesskapet.

11) Det ville på kort sikt være umulig, og dermed 
utilstrekkelig med hensyn til at risikohåndteringsbehovet 
er akutt, å innføre begrensninger for DMF innenfor 
rammen av 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(6).

12) Under disse omstendigheter bør det kreves at 
medlemsstatene sørger for at ingen produkter som 
inneholder DMF, bringes i omsetning eller gjøres 
tilgjengelig på markedet, for å hindre den alvorlige 
risikoen som disse produktene medfører for forbrukerne, 
fram til en varig løsning er funnet.

13) Forekomsten av DMF i produkter bør fastsettes ut 
fra en øvre grense på 0,1 mg DMF per kg produkt 
eller produktdel. Dette anses som tilstrekkelig under 
konsentrasjonen på 1 mg/kg, som gav en kraftig reaksjon 
i ovennevnte lappeprøver. Den øvre grensen på 0,1 mg/kg 
er dermed egnet til å håndtere den alvorlige risikoen ved 
DMF i produkter.

14) Den analysemetoden som anvendes bør derfor gjøre 
det mulig på en pålitelig måte å kvantitativt fastsette 
0,1 mg DMF per kg produkt eller produktdel. Det vil si at 
metodens grense for mengdebestemmelse bør være høyst 
0,1 mg/kg.

15) Medlemsstatene må føre tilsyn med markedene og treffe 
håndhevingstiltak for å forebygge de risikoer som usikre 
produkter utgjør for forbrukernes helse og sikkerhet.

(6) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. Rettet i EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3.
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16) En kort overgangsperiode er nødvendig av hensyn til 
både medlemsstatene, som må sikre at dette vedtak får 
anvendelse, og produsenter og forhandlere, som er pålagt 
å sørge for at bare sikre produkter gjøres tilgjengelig på 
markedet. For å hindre ytterligere tilfeller av alvorlig skade 
på forbrukernes helse og sikkerhet og for å overholde 
forholdsmessighetsprinsippet, bør overgangsperioden 
være så kort som mulig.

17) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 15 i direktiv 2001/95/
EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Definisjoner

I dette vedtak menes med:

a) «DMF» det kjemiske stoffet dimetylfumarat, med IUPAC-
navnet dimetyl-(E)-butendioat, CAS-nr. 624-49-7 og 
EINECS-nr. 210-849-0,

b) «produkt» ethvert produkt som definert i artikkel 2 bokstav 
a) i direktiv 2001/95/EF,

c) «produkt som inneholder DMF» ethvert produkt eller 
produktdel der enten

i) forekomst av DMF er angitt, f.eks. på en eller flere 
poser, eller

ii) konsentrasjonen av DMF er større enn 0,1 mg/kg av 
produktets eller produktdelens vekt,

(d) «bringe i omsetning» første gang et produkt gjøres 
tilgjengelig på fellesskapsmarkedet,

e) «gjort tilgjengelig på markedet» levert med henblikk på 
distribusjon, forbruk eller bruk på fellesskapsmarkedet 
i forbindelse med forretningsvirksomhet, med eller uten 
vederlag.

Artikkel 2

Gjennomføring

1. Fra og med 1. mai 2009 skal medlemsstatene sørge for 
at det er forbudt å bringe produkter som inneholder DMF, i 
omsetning eller gjøre slike produkter tilgjengelig på markedet.

2. Fra og med 1. mai 2009 skal medlemsstatene sørge for 
at produkter som inneholder DMF, og som allerede er brakt i 
omsetning eller gjort tilgjengelig på markedet, trekkes tilbake 
fra markedet og tilbakekalles fra forbrukerne, og at forbrukerne 
blir behørig underrettet om risikoen forbundet med slike 
produkter.

3. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen 
om de tiltak som er truffet i henhold til denne artikkel, i samsvar 
med artikkel 12 i direktiv 2001/95/EF.

Artikkel 3

Underretning

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 
etterkomme dette vedtak, offentliggjøre tiltakene og underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 4

Anvendelsesperiode

Dette vedtak får anvendelse til 15. mars 2010.

Artikkel 5

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. mars 2009.

 For Kommisjonen

 Meglena KUNEVA

 Medlem av Kommisjonen
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/
EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), 
særlig artikkel 13, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til kommisjonsvedtak 2009/251/EF(2) må 
medlemsstatene sørge for at produkter som inneholder 
biocidet dimetylfumarat (DMF) ikke bringes i omsetning 
eller gjøres tilgjengelig på markedet.

2) Vedtak 2009/251/EF ble gjort i samsvar med 
bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 
vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst ett 
år, men der det gis mulighet for at det forlenges med 
ytterligere tidsrom på høyst ett år om gangen.

3) På bakgrunn av erfaringene som er gjort så langt, og i 
fravær av et varig tiltak for forbruksvarer som inneholder 
dimetylfumarat, er det nødvendig å forlenge gyldigheten 
av vedtak 2009/251/EC med 12 måneder og endre 
vedtaket i samsvar med dette.

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 2001/95/EF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 12.3.2010, s. 21, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 118/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 16.

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4.
(2) EUT L 74 av 20.3.2009, s. 32.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Artikkel 4 i vedtak 2009/251/EF skal lyde:

«Dette vedtak får anvendelse til 15. mars 2011.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 15. mars 2010 treffe de tiltak som 
er nødvendige for å etterkomme denne beslutning, og skal 
offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSBESLUTNING

av 11. mars 2010

om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2009/251/EF om krav til medlemsstatene om å sørge for at 
produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat ikke bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig 

på markedet

[meddelt under nummer K(2010) 1337]

(2010/153/EU)(*)

2015/EØS/49/47
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
felleskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Gjeldende lover og forskrifter i medlemsstatene når det 
gjelder omsetning av pyrotekniske artikler, varierer, 
særlig med hensyn til aspekter som sikkerhet og 
ytelsesegenskaper.

2) Ettersom disse lovene og forskriftene kan gi opphav til 
handelshindringer i Fellesskapet, bør de harmoniseres, 
slik at fri omsetning av pyrotekniske artikler kan sikres 
på det indre marked, samtidig som det sikres et høyt nivå 
for vern av menneskers helse og sikkerhet og vern av 
forbrukere og yrkesbrukere.

3) Rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993 om 
harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av 
og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(3) utelukker 
pyrotekniske artikler fra sitt virkeområde og angir at 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 154 av 14.6.2007, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 18.

(1) EUT C 195 av 18.8.2006, s. 7.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 30. november 2006 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 16. april 2007.
(3) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. Direktivet endret ved europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

pyrotekniske artikler krever at det treffes hensiktsmessige 
tiltak som sikrer forbrukervern og ivaretar offentlighetens 
sikkerhet, og at det planlegges et supplerende direktiv om 
dette.

4) Rådsdirektiv 96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll 
med farene for større ulykker med farlige stoffer(4) 
fastsetter sikkerhetskrav for virksomheter der det finnes 
eksplosive varer, herunder pyrotekniske stoffer.

5) Pyrotekniske artikler bør omfatte fyrverkeri, pyrotekniske 
sceneeffekter og pyrotekniske artikler til tekniske formål, 
herunder gassgeneratorer brukt i kollisjonsputer eller 
beltestrammere.

6) Dette direktiv får ikke anvendelse på pyrotekniske artikler 
som omfattes av rådsdirektiv 96/98/EF av 20. desember 
1996 om skipsutstyr(5) og de relevante internasjonale 
konvensjoner som angis i nevnte direktiv.

7) For å sikre et tilstrekkelig høyt vernenivå bør pyrotekniske 
artikler primært klassifiseres etter farenivå når det gjelder 
bruk, formål eller støynivå.

8) I henhold til prinsippene fastsatt i rådsresolusjon av 7. 
mai 1985 om en ny metode for teknisk harmonisering og 
standarder(6) bør en pyroteknisk artikkel overholde dette 
direktiv første gang den bringes i omsetning. I forbindelse 
med religiøse, kulturelle og tradisjonelle arrangementer i 

(4) EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2003/105/EF (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 97).

(5) EFT L 46 av 17.2.1997, s. 25. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/84/EF (EFT L 324 av 29.11.2002, s. 53).

(6) EFT C 136 av 4.6.1985, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/23/EF

av 23. mai 2007

om omsetning av pyrotekniske artikler(*)

2015/EØS/49/48
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medlemsstatene bør fyrverkeri framstilt av produsenten 
til eget bruk som er godkjent av én medlemsstat til bruk 
på dens territorium, ikke anses som brakt i omsetning, og 
behøver derfor ikke overholde dette direktiv.

9) Med henblikk på farene som er knyttet til bruk av 
pyrotekniske artikler, bør det fastsettes aldersgrenser 
for salg til forbrukere og for bruk, og det bør sikres 
at merkingen inneholder fyllestgjørende og relevant 
informasjon om sikker bruk for å verne menneskers helse 
og sikkerhet og miljøet. Det bør vedtas bestemmelser 
om at visse pyrotekniske artikler skal gjøres tilgjengelig 
bare for godkjente spesialister med nødvendig kunnskap 
og erfaring. Når det gjelder pyrotekniske artikler til 
kjøretøyer, bør kravene til merking ta hensyn til gjeldende 
praksis og det faktum at disse artiklene utelukkende 
selges til profesjonelle brukere.

10) Bruk av pyrotekniske artikler, særlig fyrverkeri, 
kjennetegnes av svært ulike skikker og tradisjoner i de 
respektive medlemsstatene. Dette gjør det nødvendig 
å tillate medlemsstatene å treffe nasjonale tiltak for å 
begrense bruken eller salget av visse kategorier fyrverkeri 
til offentligheten av hensyn til offentlig sikkerhet.

11) Grunnleggende sikkerhetskrav for pyrotekniske artikler 
bør fastsettes for å beskytte forbrukerne og forebygge 
ulykker.

12) Ansvaret for å sikre at pyrotekniske artikler overholder 
kravene i dette direktiv, særlig de grunnleggende 
sikkerhetskravene, bør påhvile produsenten. Dersom 
produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, bør den fysiske 
eller juridiske personen som importerer en pyroteknisk 
artikkel til Fellesskapet, sikre at produsenten har oppfylt 
sine forpliktelser i henhold til dette direktiv, eller påta seg 
alle forpliktelsene til produsenten.

13) Dersom de grunnleggende sikkerhetskravene er oppfylt, 
bør det ikke være mulig for medlemsstatene å forby, 
begrense eller hindre fri omsetning av pyrotekniske 
artikler. Dette direktiv bør få anvendelse uten at det berører 
medlemsstatenes nasjonale lovgivning om tildeling av 
lisens til produsenter, distributører og importører.

14) For å gjøre det enklere å fastslå at de grunnleggende 
sikkerhetskravene er oppfylt, utarbeides harmoniserte 
standarder for konstruksjon, produksjon og prøving av 
pyrotekniske artikler.

15) Harmoniserte europeiske standarder utarbeides, vedtas og 
endres av Den europeiske standardiseringsorganisasjon 

(CEN), Den europeiske komité for elektroteknisk 
standardisering (Cenelec) og Det europeiske 
standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon (ETSI). 
Disse organisasjonene har anerkjent kompetanse til å vedta 
harmoniserte standarder, som de utarbeider i samsvar 
med de overordnede retningslinjene for samarbeid 
med hverandre og med Europakommisjonen og Det 
europeiske frihandelsforbund(1) og etter framgangsmåten 
fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/
EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for 
standarder og tekniske forskrifter samt regler for inform
asjonssamfunnstjenester(2). Når det gjelder pyrotekniske 
artikler til kjøretøyer, bør de relevante internasjonale 
ISO-standardene tas i betraktning med henblikk på at den 
europeiske kjøretøyindustriens underleverandører driver 
en internasjonalt rettet virksomhet.

16) I tråd med den nye metoden for teknisk harmonisering og 
standardisering bør det kunne forutsettes at pyrotekniske 
artikler produsert i samsvar med harmoniserte standarder 
overholder de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 
dette direktiv.

17) Ved beslutning 93/465/EØF av 22. juli 1993 om modulene 
for de forskjellige fasene i rutinene for samsvarsvurdering 
og reglene for påføring og bruk av CE-samsvarsmerking 
til bruk i direktivene om teknisk harmonisering(3) innførte 
Rådet harmoniserte metoder for samsvarsvurdering. Bruk 
av disse modulene på pyrotekniske artikler vil gjøre 
det mulig å fastslå hvilket ansvar produsentene og de 
organene som deltar i samsvarsvurderingen, har, ved at 
det tas hensyn til de berørte pyrotekniske artiklenes art.

18) Grupper av pyrotekniske artikler som ligner hverandre 
med hensyn til konstruksjon, virkemåte eller egenskaper, 
bør betraktes som varegrupper av de meldte organer.

19) For å kunne bringes i omsetning bør pyrotekniske artikler 
være utstyrt med CE-merking som viser at de er i samsvar 
med bestemmelsene i dette direktiv og dermed kan 
omsettes fritt i Fellesskapet.

20) I henhold til den nye metoden for teknisk harmonisering og 
standardisering er det nødvendig med en framgangsmåte 
med beskyttelsesklausul som gjør det mulig å bestride 
en pyroteknisk artikkels samsvar eller påvise feil. 
Medlemsstatene bør derfor treffe alle hensiktsmessige 
tiltak for å forby eller begrense omsetningen av CE-
merkede produkter eller trekke dem tilbake fra markedet 
dersom de medfører fare for forbrukernes helse og 
sikkerhet når de brukes etter hensikten.

(1) EUT C 91 av 16.4.2003, s. 7.
(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 

2003.
(3) EFT L 220 av 30.8.1993, s. 23.
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21) Reglene for sikkerhet ved transport av pyrotekniske 
artikler omfattes av internasjonale konvensjoner og 
avtaler, herunder De forente nasjoners rekommandasjoner 
om transport av farlig gods.

22) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 
overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som 
er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 
reglene blir gjennomført. De fastsatte sanksjonene bør 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og 
virke avskrekkende.

23) Det er i produsentens og importørens interesse å levere 
sikre produkter, slik at de unngår å måtte betale erstatning 
for defekte produkter som volder skade på personer og 
privat eiendom. I denne sammenheng er rådsdirektiv 
85/374/EØS av 25. juli 1985 om tilnærming av 
medlemsstatenes lover og forskrifter om produktansvar(1) 
et supplement til dette direktiv, ettersom det pålegger 
produsenter og importører et strengt erstatningsansvar 
og sikrer forbrukerne tilstrekkelig vern. Dette direktiv 
fastsetter dessuten at de meldte organer skal være 
tilstrekkelig forsikrer med hensyn til sin virksomhet, med 
mindre staten påtar seg ansvaret i henhold til nasjonal 
lovgivning, eller med mindre medlemsstaten selv er 
direkte ansvarlig for prøvingene.

24) Det er avgjørende at det fastsettes en overgangsperiode 
som muliggjør en gradvis tilpasning av nasjonal 
lovgivning på de angitte områder. Produsenter og 
importører trenger tid til å utøve sine rettigheter i henhold 
til gjeldende nasjonale regler før dette direktiv trer i kraft, 
f.eks. for å selge sin beholdning av allerede produserte 
produkter. Dessuten vil de særskilte overgangsperioder 
som fastsettes for anvendelsen av dette direktiv, føre til at 
tidsfristen for å vedta harmoniserte standarder forlenges, 
og sikre en rask gjennomføring av dette direktiv med 
henblikk på å styrke forbrukervernet.

25) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor lettere 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet vedta tiltak 
i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 
i traktaten. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn 
det som er nødvendig for å nå disse mål.

26) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(2).

(1) EFT L 210 av 7.8.1985, s. 29. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv (EF) nr. 1999/34/EF (EFT L 141 av 4.6.1999, s. 20).

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 
2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, s. 11).

27) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å vedta 
fellesskapstiltak vedrørende De forente nasjoners 
rekommandasjoner, merkingskravene til pyrotekniske 
artikler og tilpasning til den tekniske utviklingen av 
vedlegg II og III om sikkerhetskrav og framgangsmåter for 
samsvarsvurdering. Ettersom disse tiltakene er generelle 
og har som formål å endre ikke-grunnleggende elementer 
i dette direktiv eller tilføye ikke-grunnleggende elementer 
til dette direktiv, må de vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 
beslutning 1999/468/EF.

28) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(3) oppfordres medlemsstatene 
til, både i egen og Fellesskapets interesse, å utarbeide 
og offentliggjøre egne tabeller som så langt det er mulig 
viser sammenhengen mellom dette direktiv og tiltakene 
for innarbeiding i nasjonal lovgivning, og å offentliggjøre 
disse —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål og virkeområde

1. Dette direktiv fastsetter regler med sikte på å oppnå 
fri omsetning av pyrotekniske artikler på det indre marked, 
samtidig som det skal sikre et godt vern for menneskers helse 
og offentlig sikkerhet og godt vern og sikkerhet for forbrukere 
samt ivareta relevante miljøvernaspekter.

2. Dette direktiv fastsetter grunnleggende sikkerhetskrav 
som pyrotekniske artikler skal oppfylle for at de skal kunne 
bringes i omsetning.

3. Dette direktiv får anvendelse på pyrotekniske artikler 
som definert i artikkel 2 nr. 1–5.

4. Dette direktiv får ikke anvendelse på

a) pyrotekniske artikler som i henhold til nasjonal lovgivning 
er beregnet på ikke-kommersiell bruk i de væpnede styrker, 
politiet eller brannvesenet,

b) utstyr som omfattes av direktiv 96/98/EF,

c) pyrotekniske artikler beregnet på bruk i luft- og 
romfartsindustrien,

d) kruttlapper særlig beregnet på bruk i leketøy som omfattes 
av rådsdirektiv 88/378/EØF av 3. mai 1988 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om sikkerhetskrav til 
leketøy(4),

(3) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
(4) EFT L 187 av 16.7.1988, s. 1.
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e) eksplosive varer som omfattes av direktiv 93/15/EØF,

f) ammunisjon, dvs. prosjektiler, drivladninger og 
løsammunisjon som brukes i håndskytevåpen, andre 
skytevåpen og artilleri.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «pyroteknisk artikkel» en artikkel som inneholder 
eksplosive stoffer eller blandinger som er beregnet på å 
utvikle en varme-, lys-, lyd-, gass- eller røykeffekt eller en 
kombinasjon av disse ved hjelp av selvbærende eksoterme 
kjemiske reaksjoner,

2. «bringe i omsetning» gjøre et enkeltprodukt tilgjengelig 
for første gang på markedet i Fellesskapet for distribusjon 
eller bruk, mot betaling eller gratis. Fyrverkeri som er 
produsert av en produsent til egen bruk og godkjent av en 
medlemsstat til bruk på dens territorium, anses ikke å være 
brakt i omsetning,

3. «fyrverkeri» en pyroteknisk artikkel beregnet på 
underholdning,

4. «pyrotekniske sceneeffekter» enhver pyroteknisk 
artikkel som er konstruert med sikte på innendørs eller 
utendørs scenebruk, herunder i forbindelse med film- og 
fjernsynsproduksjoner og lignende,

5. «pyrotekniske artikler til kjøretøyer» enhver komponent 
i sikkerhetsinnretninger i kjøretøyer som inneholder 
pyrotekniske stoffer som brukes til å aktivere disse eller 
andre innretninger,

6. «produsent» en fysisk eller juridisk person som konstruerer 
og/eller produserer en pyroteknisk artikkel, eller som får 
en slik artikkel konstruert og/eller produsert, i den hensikt 
å bringe artikkelen i omsetning under eget navn eller 
varemerke,

7. «importør» en fysisk eller juridisk person som er etablert i 
Fellesskapet, og som innenfor rammen av sin virksomhet 
gjør en pyroteknisk artikkel fra en tredjestat tilgjengelig på 
fellesskapsmarkedet for første gang,

8. «distributør» en fysisk eller juridisk person som innenfor 
rammen av sin virksomhet gjør en pyroteknisk artikkel 
tilgjengelig på markedet,

9. «harmonisert standard» en europeisk standard som er vedtatt 
av en europeisk standardiseringsorganisasjon i henhold 
til et mandat fra Kommisjonen og etter framgangsmåten 
fastsatt i direktiv 98/34/EF, og som ikke er bindende,

10. «person med fagkunnskap» en person som har en tillatelse 
fra en medlemsstat til, på dens territorium, å håndtere 

og/eller bruke fyrverkeri i kategori 4, pyrotekniske 
sceneeffekter i kategori T2 og/eller andre pyrotekniske 
artikler i kategori P2 som definert i artikkel 3.

Artikkel 3

Kategorier

1. Pyrotekniske artikler skal klassifiseres av produsenten 
etter bruk, formål og farenivå, herunder støynivå. De meldte 
organer omhandlet i artikkel 10 skal bekrefte klassifiseringen 
som et ledd i framgangsmåtene for samsvarsvurdering i henhold 
til artikkel 9.

Klassifiseringen skal være som følger:

a) Fyrverkeri

Kategori 1: Fyrverkeri med et svært lavt farenivå og et 
ubetydelig støynivå som er beregnet på bruk 
i lukkede områder, herunder fyrverkeri til 
innendørs bruk i boliger.

Kategori 2: Fyrverkeri med lavt farenivå og et lavt 
støynivå som er beregnet på utendørs bruk i 
lukkede områder.

Kategori 3: Fyrverkeri med middels farenivå som er 
beregnet på utendørs bruk i store åpne områder, 
og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

Kategori 4: Fyrverkeri med høyt farenivå som er beregnet 
brukt bare av personer med fagkunnskap 
(vanligvis kalt «fyrverkeri til yrkesbruk»), og 
hvis støynivå ikke er helseskadelig.

b) Pyrotekniske sceneeffekter

Kategori T1: Pyrotekniske artikler til scenebruk med lavt 
farenivå.

Kategori T2: Pyrotekniske artikler til scenebruk som 
er beregnet brukt bare av personer med 
fagkunnskap.

c) Andre pyrotekniske artikler

Kategori P1: Andre pyrotekniske artikler enn fyrverkeri og 
pyrotekniske sceneeffekter med lavt farenivå.

Kategori P2: Andre pyrotekniske artikler enn fyrverkeri og 
pyrotekniske sceneeffekter som er beregnet 
brukt bare av personer med fagkunnskap.
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2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilke 
framgangsmåter de bruker for å identifisere og godkjenne 
personer med fagkunnskap.

Artikkel 4

Produsentens, importørens og distributørens forpliktelser

1. Produsenten skal sikre at pyrotekniske artikler som bringes 
i omsetning, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene 
fastsatt i vedlegg I.

2. Dersom produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, skal 
importøren av de pyrotekniske artiklene sikre at produsenten 
har oppfylt sine forpliktelser i henhold til dette direktiv, eller 
selv påta seg disse forpliktelsene.

Fellesskapets myndigheter og organer kan stille importøren til 
ansvar med hensyn til disse forpliktelsene.

3. Distributører skal handle med behørig aktsomhet 
i samsvar med gjeldende fellesskapsrett. De skal særlig 
kontrollere at den pyrotekniske artikkelen er utstyrt med 
påkrevd samsvarsmerking og ledsages av de påkrevde 
dokumenter.

4. Produsenter av pyrotekniske artikler skal

a) levere inn den pyrotekniske artikkelen til et meldt 
organ som omhandlet i artikkel 10, som skal utføre en 
samsvarsvurdering i henhold til artikkel 9, og

b) påføre CE-merking på den pyrotekniske artikkelen i 
henhold til artikkel 11 og artikkel 12 eller 13.

Artikkel 5

Omsetning

1. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for 
å sikre at pyrotekniske artikler bringes i omsetning bare dersom 
de oppfyller kravene i dette direktiv, har CE-merking og 
overholder forpliktelsene som gjelder for samsvarsvurderingen.

2. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for 
å sikre at pyrotekniske artikler ikke urettmessig utstyres med 
CE-merking.

Artikkel 6

Fri omsetning

1. Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre 
omsetning av pyrotekniske artikler som oppfyller kravene i 
dette direktiv.

2. Bestemmelsene i dette direktiv er ikke til hinder for at en 
medlemsstat treffer tiltak for å forby eller begrense besittelse, 
bruk og/eller salg til offentligheten av fyrverkeri i kategori 2 og 
3, pyrotekniske sceneeffekter eller andre pyrotekniske artikler 
av årsaker knyttet til offentlig orden, sikkerhet eller miljøvern.

3. Medlemsstatene skal ikke hindre at pyrotekniske artikler 
som ikke er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv, 
vises og brukes i markedsføringsøyemed på messer, utstillinger 
og demonstrasjoner, forutsatt at synlig merking klart angir 
navnet og datoen for den aktuelle messen, utstillingen eller 
demonstrasjonen samt at artiklene ikke er i samsvar med dette 
direktiv og ikke er tilgjengelige for salg før produsenten, dersom 
denne er etablert i Fellesskapet, eller importøren har brakt 
dem i samsvar. Ved slike arrangementer skal hensiktsmessige 
sikkerhetstiltak treffes i henhold til de krav som er fastsatt av 
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat.

4. Medlemsstatene skal ikke hindre fri omsetning og bruk 
av pyrotekniske artikler som er produsert med henblikk på 
forskning, utvikling og prøving, og som ikke er i samsvar med 
bestemmelsene i dette direktiv, forutsatt at synlig merking klart 
angir at de ikke er i samsvar med dette direktiv og ikke kan 
brukes til andre formål enn forskning, utvikling og prøving.

Artikkel 7

Aldersgrenser

1. Pyrotekniske artikler skal ikke selges eller på andre måter 
gjøres tilgjengelig for brukere under følgende aldersgrenser:

a) Fyrverkeri

Kategori 1: 12 år

Kategori 2: 16 år

Kategori 3: 18 år

b) Andre pyrotekniske artikler og pyrotekniske sceneeffekter

Kategori T1 og P1: 18 år

2. Medlemsstatene kan heve aldersgrensene i nr. 1 dersom 
dette er begrunnet med hensynet til offentlig orden eller 
sikkerhet. Medlemsstatene kan også senke aldersgrensene for 
personer som har eller er i ferd med å ta en yrkesutdanning.

3. Produsenter, importører og distributører skal ikke selge 
eller på annen måte gjøre tilgjengelig følgende pyrotekniske 
artikler for andre enn personer med fagkunnskap:

a) Fyrverkeri i kategori 4,

b) pyrotekniske artikler i kategori P2 og pyrotekniske 
sceneeffekter i kategori T2.

Artikkel 8

Harmoniserte standarder

1. Kommisjonen kan etter framgangsmåtene fastsatt i direktiv 
98/34/EF anmode de europeiske standardiseringsorganene 
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om å utarbeide eller revidere europeiske standarder til støtte 
for dette direktiv eller oppmuntre de relevante internasjonale 
organer til å utarbeide eller revidere internasjonale standarder.

2. Kommisjonen skal offentliggjøre henvisninger til slike 
harmoniserte standarder i Den europeiske unions tidende.

3. Medlemsstatene skal sikre at harmoniserte standarder 
som offentliggjøres i Den europeiske unions tidende, blir 
anerkjent og vedtatt. Medlemsstatene skal anse at pyrotekniske 
artikler som hører inn under dette direktivs virkeområde, 
oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 
vedlegg I når de er i samsvar med de nasjonale standardene 
der de harmoniserte standardene som er offentliggjort i Den 
europeiske unions tidende, er innarbeidet. Medlemsstatene skal 
offentliggjøre henvisninger til de nasjonale standardene der 
disse harmoniserte standardene er innarbeidet.

Når medlemsstatene innarbeider de harmoniserte standardene 
i nasjonal lovgivning, skal de offentliggjøre referansenumrene 
til disse innarbeidingene.

4. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at de 
harmoniserte standardene omhandlet i nr. 2 ikke oppfyller de 
grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I til fulle, skal 
Kommisjonen eller den berørte medlemsstat forelegge saken, 
med en utførlig begrunnelse, for den faste komité nedsatt ved 
direktiv 98/34/EF. Den faste komité skal uttale seg senest seks 
måneder etter at den har fått saken forelagt. På grunnlag av 
den faste komités uttalelse skal Kommisjonen underrette 
medlemsstatene om hvilke tiltak som skal treffes med hensyn til 
de harmoniserte standardene og offentliggjøringen omhandlet i 
nr. 2.

Artikkel 9

Framgangsmåter for samsvarsvurdering

Ved samsvarsvurdering av pyrotekniske artikler skal 
produsenten følge en av følgende framgangsmåter:

a) Framgangsmåten for EF-typeprøving (modul B) omhandlet 
i vedlegg II avsnitt 1 og, etter produsentens eget valg, 
enten:

i) framgangsmåten for vurdering av typesamsvar (modul 
C) omhandlet i vedlegg II avsnitt 2,

ii) framgangsmåten for kvalitetssikring av produksjonen 
(modul C) omhandlet i vedlegg II avsnitt 3, eller

iii) framgangsmåten for kvalitetssikring av produktene 
(modul E) omhandlet i vedlegg II avsnitt 4,

b) framgangsmåten for verifisering av enheter (modul C) 
omhandlet i vedlegg II avsnitt 5, eller

c) framgangsmåten for fullstendig kvalitetssikring av produkt 
(modul H) omhandlet i vedlegg II avsnitt 6, dersom det 
gjelder fyrverkeri i kategori 4.

Artikkel 10

Meldte organer

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de 
andre medlemsstatene om hvilke organer de har utpekt til å 
gjennomføre framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt 
i artikkel 9, samt hvilke spesifikke oppgaver disse organene 
er utpekt til å gjennomføre, og hvilke identifikasjonsnumre 
Kommisjonen har tildelt dem.

2. Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre en 
liste over meldte organer og deres identifikasjonsnumre samt 
oppgavene de er tildelt. Kommisjonen skal sikre at denne listen 
blir ajourført.

3. Medlemsstatene skal anvende minstekriteriene 
fastsatt i vedlegg III ved vurderingen av hvilke organer som 
skal meldes til Kommisjonen. Organer som oppfyller de 
vurderingskriteriene for meldte organer som er fastsatt i de 
harmoniserte standardene, skal anses å oppfylle de relevante 
minstekriteriene.

4. En medlemsstat som har meldt et gitt organ til 
Kommisjonen, skal tilbakekalle meldingen dersom 
medlemsstaten fastslår at organet ikke lenger oppfyller 
minstekriteriene omhandlet i nr. 3. Den skal straks underrette 
de andre medlemsstatene og Kommisjonen om dette.

5. Dersom meldingen av et organ tilbakekalles, skal 
samsvarsattesteringene og tilhørende dokumenter som det 
berørte organet har utstedt, fortsette å gjelde, unntatt i tilfeller 
der det konstateres en overhengende og direkte fare for helse 
og sikkerhet.

6. Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre 
tilbakekallingen av meldingen for det berørte organ.

Artikkel 11

Forpliktelse til å påføre CE-merking

1. Når de pyrotekniske artiklene har gjennomgått 
samsvarsvurderingen i henhold til artikkel 9 med godkjent 
resultat, skal produsenten påføre CE-merkingen på en synlig, 
lesbar og uutslettelig måte direkte på de pyrotekniske artiklene 
eller, dersom dette ikke er mulig, på en merkeplate festet på 
artiklene eller emballasjen. Merkeplaten skal være utformet 
slik at den ikke kan gjenbrukes.

Modellen som skal brukes ved CE-merkingen, skal være i 
samsvar med beslutning 93/465/EØF.

2. Ingen merking eller påskrift som kan forvirre tredjemann 
med hensyn til CE-merkingens betydning eller utforming, kan 
påføres på pyrotekniske artikler. Annen merking kan påføres 
på pyrotekniske artikler dersom dette ikke gjør CE-merkingen 
mindre synlig og lesbar.

3. Dersom pyrotekniske artikler omfattes av annet 
fellesskapsregelverk som gjelder andre aspekter ved CE-
merkingen, og som krever CE-merking, skal denne merkingen 
angi at disse artiklene også anses å oppfylle bestemmelsene i 
det andre regelverket som gjelder dem.
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Artikkel 12

Merking av andre artikler enn pyrotekniske artikler til 
kjøretøyer

1. Produsenten skal sikre at andre pyrotekniske artikler enn 
pyrotekniske artikler til kjøretøyer er korrekt merket på en 
synlig, lesbar og uutslettelig måte på det eller de offisielle språk 
i den medlemsstat der artikkelen selges til forbruker.

2. Merkingen av pyrotekniske artikler skal minst inneholde 
opplysninger om produsentens navn og adresse eller, dersom 
produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, produsentens navn 
og importørens navn og adresse, artikkelens navn og type, 
aldersgrenser i henhold til artikkel 7 nr. 1 og 2, relevant kategori, 
bruksanvisning, produksjonsår for fyrverkeri i kategori 3 og 4 
og eventuelt minste sikkerhetsavstand. Merkingen skal også 
angi tilsvarende nettoinnhold av eksplosive stoffer.

3. Fyrverkeri skal dessuten minst være utstyrt med følgende 
opplysninger:

Kategori 1: Eventuelt «Bare til utendørs bruk» og angivelse 
av minste sikkerhetsavstand.

Kategori 2: «Bare til utendørs bruk» og ev. angivelse av 
minste sikkerhetsavstand.

Kategori 3: «Bare til utendørs bruk» og angivelse av minste 
sikkerhetsavstand(er),

Kategori 4: «Bare til bruk for personer med fagkunnskap» og 
angivelse av minste sikkerhetsavstand(er).

4. Pyrotekniske sceneeffekter skal dessuten minst være 
utstyrt med følgende opplysninger:

Kategori T1: Eventuelt «Bare til utendørs bruk» og angivelse 
av minste sikkerhetsavstand.

Kategori T2: «Bare til bruk for personer med fagkunnskap» og 
angivelse av minste sikkerhetsavstand(er).

5. Dersom det ikke er nok plass på den pyrotekniske 
artikkelen til å oppfylle kravene til merking som omhandlet 
i nr. 2–4, skal opplysningene påføres på den minste 
emballasjeenheten.

6. Bestemmelsene i denne artikkel får ikke anvendelse 
på pyrotekniske artikler som i markedsføringsøyemed vises 
på messer, utstillinger og demonstrasjoner, som omhandlet 
i artikkel 6 nr. 3, eller som er produsert med henblikk på 
forskning, utvikling og prøving, som omhandlet i artikkel 6 
nr. 4.

Artikkel 13

Merking av pyrotekniske artikler til kjøretøyer

1. Merkingen av pyrotekniske artikler til kjøretøyer skal 
inneholde opplysninger om produsentens navn eller, dersom 

denne ikke er etablert i Fellesskapet, importørens navn, samt 
artikkelens navn og type og sikkerhetsinstrukser.

2. Dersom det ikke er nok plass på den pyrotekniske 
artikkelen til å oppfylle kravene til merking som omhandlet i 
nr. 1, skal opplysningene påføres på emballasjen.

3. Et sikkerhetsdatablad utarbeidet i samsvar med vedlegget 
til kommisjonsdirektiv 2001/58/EF av 27. juli 2001 om 
annen endring av direktiv 91/155/EØS(1) skal utleveres til 
yrkesbrukere på det språket de ønsker.

Sikkerhetsdatabladet kan framlegges på papir eller elektronisk, 
forutsatt at mottakeren har det nødvendige mottaksutstyr.

Artikkel 14

Markedstilsyn

1. Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for 
å sikre at pyrotekniske artikler kan bringes i omsetning bare 
dersom de ved riktig lagring og tiltenkt bruk ikke medfører fare 
for menneskers helse og sikkerhet.

2. Medlemsstatene skal gjennomføre regelmessige 
inspeksjoner av pyrotekniske artikler ved innførsel til 
Fellesskapet samt på lagrings- og produksjonsanlegg.

3. Medlemsstatene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å 
sikre at kravene til sikkerhet, offentlig sikkerhet og vern i dette 
direktiv oppfylles når pyrotekniske artikler overføres innenfor 
Fellesskapet.

4. Medlemsstatene skal tilrettelegge og gjennomføre 
tilstrekkelig tilsyn med produkter som bringes i omsetning, og 
ta behørig hensyn til formodningen om samsvar for produkter 
utstyrt med CE-merking.

5. Medlemsstatene skal årlig informere Kommisjonen om 
sin markedstilsynsvirksomhet.

6. Dersom en medlemsstat bringer på det rene at 
pyrotekniske artikler som er utstyrt med CE-merking, og som 
ledsages av EF-samsvarserklæringen og brukes etter hensikten, 
utgjør en fare for menneskers helse og sikkerhet, skal den treffe 
alle hensiktsmessige midlertidige tiltak for å trekke artikkelen 
tilbake fra markedet, forby at den bringes i omsetning, eller 
begrense fri omsetning av denne artikkelen. Medlemsstaten 
skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 
dette.

7. Kommisjonen skal på sitt nettsted offentliggjøre navnet 
på artikler som i henhold til nr. 6 er trukket tilbake fra markedet, 
er forbudt eller brakt i omsetning med begrensninger.

(1) EFT L 212 av 7.8.2001, s. 24.
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Artikkel 15

Rask informasjon om produkter som medfører alvorlig 
fare

Dersom en medlemsstat har tilstrekkelig grunn til å anta at en 
pyroteknisk artikkel medfører alvorlig fare for menneskers 
helse og/eller sikkerhet i Fellesskapet, skal den underrette 
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette og utføre 
en hensiktsmessig vurdering. Den skal underrette Kommisjonen 
og de andre medlemsstatene om bakgrunnen for og resultatene 
av vurderingen.

Artikkel 16

Beskyttelsesklausul

1. Dersom en medlemsstat er uenig i de midlertidige 
tiltakene som en annen medlemsstat treffer i henhold til 
artikkel 14 nr. 6, eller dersom Kommisjonen anser at slike 
tiltak strider mot fellesskapsregelverket, skal Kommisjonen 
omgående rådføre seg med alle berørte parter, vurdere tiltakene 
og ta stilling til hvorvidt de er berettiget. Kommisjonen skal 
meddele Medlemsstatene om sitt standpunkt og underrette de 
berørte parter.

Dersom Kommisjonen anser at de nasjonale tiltakene er 
berettiget, skal de andre medlemsstatene treffe de tiltak som 
kreves for å sikre at artikkelen som ikke er trygg, trekkes 
tilbake fra deres nasjonale marked og underrette Kommisjonen 
om dette.

Dersom Kommisjonen anser at de nasjonale tiltakene er 
uberettiget, skal den berørte medlemsstat tilbakekalle dem.

2. Dersom de midlertidige tiltakene omhandlet i nr. 1 bygger 
på en mangel i de harmoniserte standardene, skal Kommisjonen 
forelegge saken for den faste komité nedsatt ved direktiv 98/34/
EF, dersom medlemsstaten som har truffet tiltakene, holder fast 
ved sitt standpunkt, og Kommisjonen eller medlemsstaten skal 
innlede framgangsmåten omhandlet i artikkel 8.

3. Dersom en pyroteknisk artikkel ikke er i samsvar med dette 
direktiv, men er utstyrt med CE-merking, skal vedkommende 
medlemsstat treffe hensiktsmessige tiltak mot den som har 
påført merkingen, og skal underrette Kommisjonen om dette. 
Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene.

Artikkel 17

Tiltak som medfører avslag eller begrensning

1. Ethvert tiltak som treffes i henhold til dette direktiv

a) om å forby eller begrense omsetningen av et produkt, eller

b) om å trekke tilbake et produkt fra markedet,

skal være utførlig begrunnet. Slike tiltak skal omgående 
meddeles den berørte part, som samtidig skal opplyses om 
hvilken klageadgang som finnes i henhold til den berørte 
medlemsstats nasjonale lovgivning, samt om fristene for å 
fremme en klage.

2. Dersom et tiltak omhandlet i nr. 1 vedtas, skal den berørte 
part i forkant gis anledning til å framlegge sitt synspunkt, med 
mindre et slikt samråd ikke er mulig fordi det særlig av hensyn 
til helse- og sikkerhetskravene haster med å gjennomføre 
tiltaket.

Artikkel 18

Gjennomføringstiltak

1. Følgende tiltak, som er utformet for å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, blant annet ved 
å supplere det med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 
kontroll omhandlet i artikkel 19 nr. 2:

a) Tilpasninger som kreves av hensyn til framtidige endringer 
av De forente nasjoners rekommandasjoner,

b) tilpasninger til den tekniske utvikling i henhold til 
vedlegg II og III,

c) tilpasninger av kravene til merking fastsatt i artikkel 12 og 
13.

2. Følgende tiltak skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité omhandlet i artikkel 19 nr. 3:

a) Opprettelse av et sporingssystem, herunder et 
registreringsnummer og et EU-register som skal gjøre det 
mulig å identifisere typer av pyrotekniske artikler og deres 
produsent,

b) utarbeiding av felles kriterier for regelmessig innsamling 
og ajourføring av opplysninger om ulykker knyttet til bruk 
av pyrotekniske artikler.

Artikkel 19

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

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.

Artikkel 20

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved 
overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som 
er vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal sikre at disse 
reglene blir gjennomført. De fastsatte sanksjonene skal 
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.
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Medlemsstatene skal også vedta de tiltak som er nødvendige 
for å kunne holde tilbake forsendelser av pyrotekniske artikler 
som ikke er i samsvar med dette direktiv.

Artikkel 21

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 4. januar 2010 vedta og 
offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

2. De skal anvende disse bestemmelsene innen 4. juli 2010 
når det gjelder fyrverkeri i kategori 1, 2 og 3, og innen 4. juli 
2013 når det gjelder andre pyrotekniske artikler, fyrverkeri i 
kategori 4 samt pyrotekniske sceneeffekter.

3. 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.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

5. Nasjonale godkjenninger som er gitt før den relevante 
datoen angitt i nr. 2, er fortsatt gyldige i den medlemsstaten 

som har gitt godkjenningen, til utløpsdatoen eller i inntil 10 år 
etter direktivets ikrafttredelse, alt etter hvilken periode som er 
kortest.

6. Som unntak fra nr. 5 er nasjonale godkjenninger for 
pyrotekniske artikler til kjøretøyer som er gitt før den relevante 
datoen angitt i nr. 2, gyldige fram til utløpsdatoen.

Artikkel 22

Ikrafttredelse

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

Artikkel 23

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. mai 2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING G. GLOSER

 President Formann
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VEDLEGG I

Grunnleggende sikkerhetskrav

1) Hver pyrotekniske artikkel skal for å sikre maksimal sikkerhet og pålitelighet ha de ytelsesegenskaper som 
produsenten har angitt til det meldte organ.

2) Hver pyrotekniske artikkel skal konstrueres og framstilles på en slik måte at den kan disponeres på en sikker måte 
som gir minst mulig miljøvirkninger.

3) Hver pyrotekniske artikkel skal virke korrekt når den brukes etter hensikten.

Hver pyrotekniske artikkel skal prøves under realistiske forhold. Dersom dette ikke er mulig i et laboratorium, skal 
prøvingene utføres under de forholdene som råder der de pyrotekniske artiklene skal brukes.

Følgende informasjon og egenskaper skal – der dette er relevant – tas i betraktning eller prøves:

a) utforming, konstruksjon og karakteristiske egenskaper, herunder detaljert kjemisk sammensetning (de brukte 
stoffenes vekt og prosentandel) og mål,

b) den pyrotekniske artikkelens fysiske og kjemiske stabilitet under alle normale, forventede miljøforhold,

c) følsomhet overfor normal, forventet håndtering og transport,

d) kompatibilitet mellom alle bestanddeler når det gjelder deres kjemiske stabilitet,

e) den pyrotekniske artikkelens bestandighet mot fukt når den skal brukes under fuktige eller våte forhold og 
artikkelens sikkerhet og pålitelighet kan svekkes av fukt,

f) bestandighet mot lave og høye temperaturer når den pyrotekniske artikkelen skal lagres eller brukes ved slike 
temperaturer og artikkelens sikkerhet eller pålitelighet kan svekkes ved avkjøling eller oppvarming av en 
bestanddel eller av den pyrotekniske artikkelen som helhet,

g) sikkerhetsinnretninger som skal forhindre at initiering eller tenning skjer i utide eller utilsiktet,

h) hensiktsmessige anvisninger og om nødvendig merking vedrørende sikker håndtering, lagring, bruk (herunder 
sikkerhetsavstand) og disponering, på mottakerstatens offisielle språk,

i) den pyrotekniske artikkelens, emballasjens eller andre bestanddelers evne til å motstå forringelse under 
normale, forutsigbare lagringsforhold,

j) detaljert angivelse av alle nødvendige innretninger og alt nødvendig tilbehør samt bruksanvisning for at den 
pyrotekniske artikkelen skal virke sikkert.

Under transport og normal håndtering bør de pyrotekniske artiklene inneholde den pyrotekniske sammensetningen, 
med mindre annet er angitt i produsentens bruksanvisning.

4) Pyrotekniske artikler skal ikke inneholde:

a) kommersielle sprengstoffer, med unntak av svartkrutt og sammensetning for å oppnå lyseffekter,

b) militære eksplosiver.

5) De ulike gruppene pyrotekniske artikler skal også minst oppfylle følgende krav:

A. Fyrverkeri

1) Produsenten skal dele fyrverkeriet inn i ulike kategorier i samsvar med artikkel 3 etter netto eksplosivinnhold, 
sikkerhetsavstand, støynivå eller tilsvarende. Kategorien skal tydelig angis på etiketten.

a) Fyrverkeri i kategori 1 skal oppfylle følgende vilkår:

i) Sikkerhetsavstanden skal være minst 1 meter, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig.

ii) Det maksimale støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en 
annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden.
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iii) Kategori 1 skal ikke omfatte kinaputter, smellbatterier, smellende lyseffekter og smellende 
lyseffektbatterier.

iv) Kasteknall i kategori 1 skal ikke inneholde mer enn 2,5 mg sølvfulminat.

b) Fyrverkeri i kategori 2 skal oppfylle følgende vilkår:

i) Sikkerhetsavstanden skal være minst 8 meter, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig.

ii) Det maksimale støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en 
annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden.

c) Fyrverkeri i kategori 3 skal oppfylle følgende vilkår:

i) Sikkerhetsavstanden skal være minst 15 meter, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig.

ii) Det maksimale støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en 
annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden.

2) Fyrverkeri kan framstilles bare av materialer som minimerer den faren rester kan innebære for helse, eiendom 
og miljø.

3) Tennmetoden skal være klart synlig eller angis på etiketten eller i bruksanvisningen.

4) Fyrverkeri skal ikke kunne bevege seg tilfeldig og uforutsigbart.

5) Fyrverkeri i kategori 1, 2 og 3 skal beskyttes mot utilsiktet tenning, enten ved et beskyttende deksel, ved 
emballasjen eller ved artikkelens konstruksjon. Fyrverkeri i kategori 4 skal beskyttes mot utilsiktet tenning 
gjennom metoder som angis av produsenten.

B. Andre pyrotekniske artikler

1) Pyrotekniske artikler skal konstrueres på en slik måte at faren for helse, eiendom og miljø er minst mulig ved 
normal bruk.

2) Tennmetoden skal vært klart synlig eller angis på etiketten eller i bruksanvisningen.

3) Pyrotekniske artikler skal konstrueres på en slik måte at faren som rester innebærer for helse, eiendom og miljø, 
er minst mulig ved utilsiktet antenning.

4) Der det er relevant, skal den pyrotekniske artikkelen virke etter hensikten fram til siste forbruksdato angitt av 
produsenten.

C. Tenninnretninger

1) Tenninnretninger skal kunne initieres på en pålitelig måte og ha tilstrekkelig initieringsevne under normale, 
forventede bruksvilkår.

2) Tenninnretninger skal være beskyttet mot elektrostatiske utladninger under normale, forutsigbare bruks- og 
lagringsvilkår.

3) Elektriske tennsatser skal beskyttes mot elektromagnetiske felt under normale, forutsigbare bruks- og 
lagringsvilkår.

4) Tildekning av lunter skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke og tilstrekkelig beskytte fylling av sprengstoff i 
lunten når den utsettes for normal, forutsigbar mekanisk belastning.

5) Parametrene for luntenes brenntider skal følge med artikkelen.

6) Informasjon om de elektriske tennsatsenes elektriske egenskaper (f.eks. minste tennenergi, resistans) skal følge 
med artikkelen.

7) Ledningene til de elektriske tennsatsene skal, i betraktning av deres bruksformål, ha tilstrekkelig isolasjon og 
mekanisk motstandsevne, og forbindelsen til tennsatsen skal være solid nok.

______________
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VEDLEGG II

Framgangsmåter for samsvarsvurdering

1. MODUL B: EF-typeprøving

1. Denne modulen beskriver den delen av framgangsmåten som et meldt organ benytter for å kontrollere og bekrefte 
at en prøve som er representativ for den planlagte produksjonen, overholder de relevante bestemmelsene i 
direktiv 2007/23/EF (heretter kalt «dette direktiv»).

2. Søknaden om EF-typeprøving skal sendes inn av produsenten til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a) produsentens navn og adresse,

b) en skriftlig erklæring om at en tilsvarende søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,

c) den tekniske dokumentasjonen som beskrevet i nr. 3.

Søkeren skal stille til rådighet for det meldte organ en prøve som er representativ for den planlagte produksjonen, 
heretter kalt «type». Det meldte organ kan anmode om flere prøver dersom dette er nødvendig for å gjennomføre 
prøvingsprogrammet.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om artikkelen samsvarer med kravene i dette 
direktiv. Den skal omfatte artikkelens konstruksjon, produksjon og virkemåte i den grad det er nødvendig for 
vurderingen, og skal, dersom det er relevant for vurderingen, inneholde:

a) en generell typebeskrivelse,

b) konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over bestanddeler, delenheter, kretser osv.,

c) beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegningene og listene og artikkelens virkemåte,

d) en fortegnelse over de harmoniserte standarder nevnt i artikkel 8 i dette direktiv som helt eller delvis er 
anvendt, samt beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene 
i dette direktiv når de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 8 i dette direktiv ikke er anvendt fullt ut,

e) resultater av gjennomførte konstruksjonsberegninger, undersøkelser som er foretatt, osv.,

f) prøvingsrapporter.

4. Det meldte organ skal

a) undersøke den tekniske dokumentasjonen, kontrollere at typen er produsert i samsvar med den, samt 
identifisere de elementene som er konstruert i samsvar med de relevante bestemmelsene i de harmoniserte 
standardene omhandlet i artikkel 8 i dette direktiv, samt de bestanddelene som er konstruert uten at de 
relevante bestemmelsene i de standardene er anvendt,

b) gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og nødvendige prøvinger for å 
kontrollere om de løsningene produsenten har valgt, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i dette 
direktiv, i tilfeller der de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 8 ikke er anvendt,

c) gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og nødvendige prøvinger for å 
kontrollere om de relevante harmoniserte standardene faktisk er anvendt i de tilfellene der produsenten har 
valgt å anvende disse,

d) avtale med søkeren hvor undersøkelsene og de nødvendige prøvingene skal gjennomføres.

5. Dersom typen overholder de relevante bestemmelsene i dette direktiv, skal det meldte organ utstede et EF-
typeprøvingssertifikat til søkeren. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse på produsenten, resultatene av 
undersøkelsen og opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen.

En fortegnelse over relevante deler av den tekniske dokumentasjonen skal legges ved sertifikatet, og en kopi 
skal oppbevares av det meldte organ.
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Dersom en produsents søknad om typesertifikat avslås, skal det meldte organ gi en detaljert begrunnelse for 
avslaget.

Det skal fastsettes bestemmelser om klagebehandling.

6. Søkeren skal underrette det meldte organ som har den tekniske dokumentasjonen for EF-typeprøvingssertifikatet, 
om alle endringer av det godkjente produktet som krever ytterligere godkjenning, når disse endringene kan 
påvirke samsvaret med de grunnleggende kravene eller de foreskrevne bruksvilkårene for artikkelen. Denne 
tilleggsgodkjenningen skal gis i form av et tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet.

7. Hvert meldte organ skal oversende de øvrige meldte organer de relevante opplysninger om utstedte og 
tilbakekalte EF-typeprøvingssertifikater og tillegg.

8. De øvrige meldte organer kan få kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til dem. 
Vedleggene til sertifikatene skal stilles til rådighet for de øvrige meldte organer.

9. Produsenten skal oppbevare kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og tilleggene til dem sammen med den 
tekniske dokumentasjonen i minst ti år etter at den siste artikkelen er produsert.

Dersom produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, skal plikten til å ha den tekniske dokumentasjonen 
tilgjengelig påhvile den personen som bringer produktet i omsetning.

2. MODUL C: Typesamsvar

1. Denne modulen beskriver den delen av framgangsmåten som produsenten benytter for å sikre og erklære at 
de berørte pyrotekniske artikler er i samsvar med typen slik den beskrives i EF-typeprøvingssertifikatet, og 
oppfyller de relevante kravene i dette direktiv. Produsenten skal påføre hver pyrotekniske artikkel CE-merking 
og utstede en skriftlig samsvarserklæring.

2. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsprosessen utformes slik at alle produserte 
produkter er i samsvar med typen slik den beskrives i EF-typeprøvingssertifikatet, og med de grunnleggende 
sikkerhetskravene i dette direktiv.

3. Produsenten skal oppbevare en kopi av samsvarserklæringen i et tidsrom på minst ti år etter at den siste 
artikkelen er produsert.

Dersom produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, skal plikten til å ha den tekniske dokumentasjonen 
tilgjengelig påhvile den personen som bringer produktet i omsetning.

4. Et meldt organ valgt av produsenten skal gjennomføre eller besørge gjennomført undersøkelser av artikkelen 
med vilkårlige mellomrom. Et passende prøveutvalg av de ferdige artiklene, som tas på stedet av det meldte 
organ, skal undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger, som definert i den relevante harmoniserte standarden 
omhandlet i artikkel 8 i dette direktiv eller tilsvarende, skal gjennomføres for å kontrollere at artikkelen er i 
samsvar med kravene i dette direktiv. Dersom én eller flere av artikkelprøvene ikke oppfyller disse kravene, 
skal det meldte organ treffe hensiktsmessige tiltak.

Det er det meldte organs ansvar å påse at produsenten under produksjonsprosessen påfører organets 
identifikasjonsnummer.

3. MODUL D: Kvalitetssikring av produksjonen

1. Denne modulen beskriver framgangsmåten som en produsent som oppfyller kravene i nr. 2, benytter 
for å sikre og erklære at de berørte pyrotekniske artikler er i samsvar med typen slik den beskrives i EF-
typeprøvingssertifikatet, og oppfyller kravene i dette direktiv. Produsenten skal påføre hver artikkel CE-
merking og utstede en skriftlig samsvarserklæring. CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret til 
det meldte organ som er ansvarlig for overvåkingen omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og 
prøving som beskrevet i nr. 3. Produsenten skal være underlagt overvåkingen omhandlet i nr. 4.
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3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for de aktuelle pyrotekniske 
artiklene til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a) alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av pyrotekniske artikler,

b) dokumentasjon av kvalitetssystemet,

c) teknisk dokumentasjon for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at de pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen som beskrives i 
typeprøvingssertifikatet, og med de relevante kravene i dette direktiv.

Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen 
av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.

Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av:

a) kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til de 
pyrotekniske artiklenes kvalitet,

b) metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon, 
kvalitetskontroll og kvalitetssikring,

c) undersøkelser og prøvinger som vil bli gjennomført før, under og etter produksjonen, samt 
opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

d) kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 
aktuelle personalets kvalifikasjoner,

e) tiltak for å overvåke at kvaliteten som kreves av de pyrotekniske artiklene, oppnås, og at 
kvalitetssystemet virker effektivt.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene omhandlet i 
nr. 3.2. Organet skal forutsette at disse kravene er oppfylt dersom kvalitetssystemene følger den relevante 
harmoniserte standarden. Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere 
den aktuelle produktteknologien. Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et inspeksjonsbesøk i 
produsentens lokaler.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, 
og å opprettholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.

Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver 
planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

4. Overvåking som det meldte organ har ansvar for

4.1. Formålet med overvåkingen er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetssystemet.
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4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, 
prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

a) dokumentasjon av kvalitetssystemet,

b) kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 
aktuelle personalets kvalifikasjoner.

4.3. Det meldte organ skal med jevne mellomrom foreta revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og 
anvender kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en revisjonsrapport.

4.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det 
meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 
tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom det er utført en 
prøving, en prøvingsrapport.

5. Produsenten skal i et tidsrom på minst ti år etter at den siste artikkelen er produsert, kunne framlegge følgende 
dokumenter for de nasjonale myndighetene:

a) Dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 bokstav b),

b) dokumentasjon på endringene omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

c) avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ omhandlet i nr. 3.4 fjerde ledd og i nr. 4.3 og 4.4.

6. Hvert meldte organ skal oversende relevante opplysninger om godkjenninger av kvalitetssystemet som er 
utstedt eller tilbakekalt, til de øvrige meldte organer.

4. MODUL E: Kvalitetssikring av produktene

1. Denne modulen beskriver fremgangsmåten som en produsent som oppfyller kravene i nr. 2, benytter 
for å sikre og erklære at de berørte pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen slik den beskrives i 
EF-typeprøvingssertifikatet. Produsenten skal påføre hver artikkel CE-merking og utstede en skriftlig 
samsvarserklæring. CE-merkingen skal ledsages av identifikasjonsnummeret til det meldte organ som er 
ansvarlig for overvåkingen omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for inspeksjon og prøving av ferdige produkter som 
beskrevet i nr. 3. Produsenten skal være underlagt overvåkingen omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal for de pyrotekniske artiklene inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet til et 
meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a) alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av pyrotekniske artikler,

b) dokumentasjon av kvalitetssystemet,

c) teknisk dokumentasjon for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.

3.2. Innenfor rammen av kvalitetssystemet skal hver pyrotekniske artikkel undersøkes, og hensiktsmessige 
prøver, som definert i den relevante harmoniserte standarden omhandlet i artikkel 8 i dette direktiv eller 
tilsvarende, skal gjennomføres for å kontrollere at artikkelen er i samsvar med de relevante krav i dette 
direktiv.

Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og 
oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen av 
kvalitetssystemet skal muliggjøre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.
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Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av:

a) kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til 
produktkvalitet,

b) undersøkelsen og prøvingene som vil bli gjennomført etter produksjon,

c) tiltak for å kontrollere at kvalitetssystemet virker effektivt,

d) kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 
aktuelle personalets kvalifikasjoner.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene omhandlet i 
nr. 3.2. Organet skal forutsette at disse kravene er oppfylt dersom kvalitetssystemene følger den relevante 
harmoniserte standarden.

Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere den aktuelle produktteknologien. 
Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et inspeksjonsbesøk i produsentens lokaler.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, 
og å opprettholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.

Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver 
planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

4. Overvåking som det meldte organ har ansvar for

4.1. Formålet med overvåkingen er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 
kvalitetssystemet.

4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, 
prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

a) dokumentasjon av kvalitetssystemet,

b) teknisk dokumentasjon,

c) kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 
aktuelle personalets kvalifikasjoner.

4.3. Det meldte organ skal med jevne mellomrom foreta revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og 
anvender kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en revisjonsrapport.

4.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det 
meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 
tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom det er utført en 
prøving, en prøvingsrapport.

5. Produsenten skal i et tidsrom på minst ti år etter at den siste artikkelen er blitt produsert, kunne framlegge 
følgende dokumenter for de nasjonale myndigheter:

a) Dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 bokstav b),

b) dokumenter på endringene omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

c) avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ omhandlet i nr. 3.4 fjerde ledd og i nr. 4.3 og 4.4.
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6. Hvert meldte organ skal oversende relevante opplysninger om godkjenninger av kvalitetssystemet som er 
utstedt eller tilbakekalt, til de øvrige meldte organer.

5. MODUL G: Verifisering av enkelteksemplarer

1. Denne modulen beskriver framgangsmåten som produsenten benytter for å sikre og erklære at den pyrotekniske 
artikkelen som sertifikatet omhandlet i nr. 2 er utstedt for, oppfyller de relevante kravene i dette direktiv. 
Produsenten skal påføre artikkelen CE-merking og utstede en samsvarserklæring.

2. Det meldte organ skal undersøke den pyrotekniske artikkelen, og hensiktsmessige prøvinger, som definert i den 
relevante harmoniserte standarden omhandlet i artikkel 8 i dette direktiv eller tilsvarende, skal gjennomføres 
for å kontrollere at artikkelen er i samsvar med de relevante kravene i dette direktiv.

Det meldte organ skal påføre, eller få påført, sitt identifikasjonsnummer på hver godkjente pyrotekniske artikkel 
og utarbeide et samsvarssertifikat med hensyn til prøvingene som er gjennomført.

3. Formålet med den tekniske dokumentasjonen er å gjøre det mulig å vurdere om den pyrotekniske artikkelen er 
i samsvar med kravene i dette direktiv, samt forstå artikkelens konstruksjon, produksjon og virkemåte.

Dokumentasjonen skal, dersom det er nødvendig for vurderingen, inneholde:

a) en generell typebeskrivelse,

b) konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over bestanddeler, delenheter og kretser,

c) beskrivelser og forklaringer som kreves for å forstå konstruksjons- og produksjonstegningene, lister over 
bestanddeler, delenheter og kretser og den pyrotekniske artikkelens virkemåte,

d) en fortegnelse over de harmoniserte standarder nevnt i artikkel 8 i dette direktiv som helt eller delvis er 
anvendt, samt beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene 
i dette direktiv når de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 8 i dette direktiv ikke er anvendt fullt ut,

e) resultater fra konstruksjonsberegninger som er gjort, og undersøkelser som er foretatt,

f) prøvingsrapporter.

6. MODUL H: Fullstendig kvalitetssikring

1. Denne modulen beskriver framgangsmåten som en produsent som oppfyller kravene i nr. 2, benytter for å sikre 
og erklære at de berørte pyrotekniske artikler oppfyller kravene i dette direktiv. Produsenten eller importøren 
skal påføre hver artikkel CE-merking og utstede en skriftlig samsvarserklæring. CE-merkingen skal ledsages 
av identifikasjonsnummeret til det meldte organ som er ansvarlig for overvåkingen omhandlet i nr. 4.

2. Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for konstruksjon, produksjon, inspeksjon av ferdige 
produkter og prøving som beskrevet i nr. 3. Produsenten skal være underlagt overvåkingen omhandlet i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1. Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til et meldt organ.

Søknaden skal inneholde:

a) alle opplysninger som er relevante for den planlagte kategorien av pyrotekniske artikler,

b) dokumentasjon av kvalitetssystemet.

3.2. Kvalitetssystemet skal sikre at de pyrotekniske artiklene oppfyller med gjeldende krav i dette direktiv.

Alle faktorer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk 
og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen 
av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og 
-registre.
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Den skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av:

a) kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til konstruksjon 
og produktkvalitet,

b) tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder de standarder som får anvendelse, og dersom 
standardene omhandlet i artikkel 8 i dette direktiv ikke er anvendt til fulle, tiltak for å sikre at de 
relevante grunnleggende kravene i dette direktiv er oppfylt,

c) metoder for å kontrollere og vurdere utviklingsresultater, prosesser og systematiske tiltak som vil bli 
brukt for å utvikle produktene som tilhører den aktuelle produktkategorien,

d) metoder for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt de prosesser og systematiske tiltak 
som anvendes,

e) undersøkelser og prøvinger som vil bli gjennomført før, under og etter produksjonen, samt 
opplysninger om hvor hyppig de vil bli gjennomført,

f) kvalitetsregistre, som inspeksjonsrapporter, prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det 
aktuelle personalets kvalifikasjoner,

g) tiltak for å overvåke at konstruksjonen og produktkvaliteten som kreves av de pyrotekniske artiklene, 
oppnås, og at kvalitetssystemet virker effektivt.

3.3. Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene omhandlet i 
nr. 3.2. Organet skal forutsette at disse kravene er oppfylt dersom kvalitetssystemene følger den relevante 
harmoniserte standarden.

Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer skal ha erfaring i å vurdere den aktuelle produktteknologien. 
Framgangsmåten for vurdering skal omfatte et inspeksjonsbesøk i produsentens lokaler.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

3.4. Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og 
å opprettholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.

Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, løpende underrettet om 
enhver planlagt endring i kvalitetssystemet.

Det meldte organ skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet 
fortsatt vil oppfylle kravene omhandlet i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Produsenten skal underrettes om avgjørelsen med begrunnelse. Underretningen skal inneholde 
konklusjonene av undersøkelsen.

4. EF-overvåking som det meldte organ har ansvar for

4.1. Formålet med EF-tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det 
godkjente kvalitetssystemet.

4.2. Produsenten skal for inspeksjonsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, 
prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig:

a) dokumentasjon av kvalitetssystemet,

b) kvalitetsregistre som kreves i henhold til kvalitetssystemets utviklingsdel, f.eks. resultater av analyser, 
beregninger og prøvinger,

c) kvalitetsregistre som kreves i henhold til kvalitetssystemets produksjonsdel, f.eks. inspeksjonsrapporter, 
prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det aktuelle personalets kvalifikasjoner.

4.3. Det meldte organ skal med jevne mellomrom foreta revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og 
anvender kvalitetssystemet, og det skal gi produsenten en revisjonsrapport.
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4.4. Det meldte organ kan dessuten foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det 
meldte organ om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker 
tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom det er utført en 
prøving, en prøvingsrapport.

5. Produsenten skal i et tidsrom på minst ti år etter at den siste artikkelen er produsert, kunne framlegge følgende 
dokumenter for de nasjonale myndighetene:

a) Dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 bokstav b),

b) dokumentasjon på endringene omhandlet i nr. 3.4 annet ledd,

c) avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ omhandlet i nr. 3.4 fjerde ledd og i nr. 4.3 og 4.4.

6. Hvert meldte organ skal oversende relevante opplysninger om godkjenninger av kvalitetssystemet som er 
utstedt eller tilbakekalt, til de øvrige meldte organer.

____________
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VEDLEGG III

Minstekriterier som medlemsstatene skal ta hensyn til når det gjelder organer med ansvar for 
samsvarsvurdering

1. Organet, dets direktør samt personalet som har ansvaret for å utføre verifiseringsprøvingene, skal verken være 
konstruktør, produsent, leverandør, montør eller importør av pyrotekniske artikler som de inspiserer, og heller 
ikke representant for disse partene. Verken direkte eller indirekte som representant skal de delta i konstruksjon, 
produksjon, markedsføring, vedlikehold eller import av slike artikler. Dette utelukker ikke muligheten for utveksling 
av tekniske opplysninger mellom produsenten og organet.

2. Organet og dets personale skal foreta verifiseringsprøvingene med størst mulig faglig integritet og teknisk kompetanse 
og ikke la sin bedømmelse eller inspeksjonsresultater påvirke av noen form for press eller oppmuntring, spesielt av 
økonomisk art, særlig ikke fra personer eller grupper av personer som har interesse av verifiseringsresultatene.

3. Organet skal ha til rådighet det personale og de hjelpemidler som er nødvendige for å kunne utføre på tilfredsstillende 
måte de administrative og tekniske oppgaver som er forbundet med verifisering. Det skal også ha tilgang til det 
utstyr som kreves for spesialverifisering.

4. Personalet som har ansvaret for inspeksjon, skal ha:

a) god teknisk og faglig opplæring,

b) tilstrekkelig kjennskap til kravene for prøvingene de utfører, og nødvendig erfaring med slike prøvinger,

c) nødvendig ferdighet i å utarbeide sertifikater, registre og rapporter som viser resultatene av utførte prøvinger.

5. Inspeksjonspersonalets uavhengighet skal sikres. Lønnen til hver enkelt skal ikke være avhengig av antall utførte 
prøvinger som denne utfører, eller av resultatene av disse.

6. Organet skal tegne ansvarsforsikring med mindre dets ansvar dekkes av staten i samsvar med nasjonal lovgivning 
eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for prøvingene.

7. Organets personale er underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger det får kjennskap til i tjenesten 
(unntatt overfor vedkommende administrative myndighet i den stat der det har sin virksomhet) som følge av dette 
direktiv eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning.

______________
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VEDLEGG IV

Samsvarsmerking

CE-samsvarsmerkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende utforming:

Dersom merkingen forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet som framgår av modellen ovenfor, overholdes.

_________________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993 
om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og 
kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(1), særlig artikkel 
14 annet ledd annet punktum, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 93/15/EØF fastsetter regler for å sikre 
trygg og sikker omsetning av eksplosive varer på 
fellesskapsmarkedet.

2) I henhold til nevnte direktiv er det nødvendig å sikre at 
foretak på eksplosivområdet har et system som gjør det 
mulig å spore eksplosive varer for å kunne fastslå hvor en 
vare befinner seg til enhver tid.

3) En forutsetning for å kunne føre nøyaktige og fullstendige 
registre over eksplosive varer i hele omsetningskjeden er at 
eksplosive varer påføres en unik identifikasjonsmerking. 
Dette bør gjøre det mulig å identifisere og spore den 
eksplosive varen fra produksjonsstedet og den første 
markedsføringen fram til sluttbrukeren og bruken av den 
i den hensikt å forhindre misbruk og tyveri og for å bistå 
myndighetene med sporing av forsvunne eller stjålne 
eksplosive varer.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelsen fra forvaltningskomiteen nedsatt ved artikkel 13 
nr. 1 i direktiv 93/15/EØF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 5.4.2008, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 18.

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL 1

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

Dette direktiv fastsetter et harmonisert system for unik 
identifikasjonsmerking og sporing av eksplosive varer til sivil 
bruk.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a) eksplosive varer transportert og levert uemballert eller i 
pumpevogner for direkte fylling i borehull,

b) eksplosive varer som framstilles på sprengningsstedet og 
lades umiddelbart etter at de er produsert (produksjon «på 
stedet»),

c) ammunisjon.

KAPITTEL 2

PRODUKTIDENTIFIKASJON

Artikkel 3

Unik identifikasjonsmerking

1. Medlemsstatene skal sikre at foretak på eksplosivområdet 
som produserer eller importerer eksplosive varer eller monterer 
tennere, påfører eksplosive varer og hver minste pakningsenhet 
en unik identifikasjonsmerking.

Dersom en eksplosiv vare er gjenstand for ytterligere 
produksjonsprosesser, er produsenten ikke forpliktet til å 
påføre varen en ny identifikasjonsmerking, forutsatt at den 
opprinnelige identifikasjonsmerkingen fortsatt oppfyller 
kravene i artikkel 4.

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF

av 4. april 2008

om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til sivil bruk i henhold 
til rådsdirektiv 93/15/EØF(*)

2015/EØS/49/49
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2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom den eksplosive varen 
produseres for eksport og påføres en identifikasjonsmerking 
som er i samsvar med importstatens krav, og som gjør det 
mulig å spore den eksplosive varen.

3. Den unike identifikasjonsmerkingen skal omfatte de 
komponentene som er beskrevet i vedlegget.

4. Hvert produksjonssted skal tildeles en tresifret kode av 
den nasjonale myndigheten i den medlemsstaten der det er 
etablert.

5. Dersom produksjonsstedet ligger utenfor Fellesskapet, 
skal produsenten som er etablert i Fellesskapet, kontakte en 
nasjonal myndighet i importmedlemsstaten for å få tildelt en 
kode for produksjonsstedet.

Dersom produksjonsstedet ligger utenfor Fellesskapet og 
produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, skal importøren 
av den berørte eksplosive varen kontakte en nasjonal 
myndighet i importmedlemsstaten for å få tildelt en kode for 
produksjonsstedet.

6. Medlemsstatene skal sikre at distributører som pakker om 
eksplosive varer, påser at varen og den minste pakningsenheten 
påføres den unike identifikasjonsmerkingen.

Artikkel 4

Merking og påføring

Den unike identifikasjonsmerkingen skal påføres direkte på 
eller festes på den berørte artikkelen på en permanent måte og 
slik at den er lett leselig.

Artikkel 5

Eksplosive varer i patroner og sekker

For eksplosive varer i patroner og sekker skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett eller 
direkte trykk på hver patron eller sekk. En tilsvarende etikett 
skal festes på hver kasse med patroner.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
patron eller sekk og en tilsvarende brikke på hver kasse med 
patroner.

Artikkel 6

Tokomponenteksplosiver

For pakkede tokomponenteksplosiver skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 
eller direkte trykk på alle de minste pakningsenhetene som 
inneholder de to komponentene.

Artikkel 7

Detonatorer og lunter

For detonatorer eller lunter skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett eller 
direkte trykk eller stempel på hylsen. En tilsvarende etikett skal 
festes på hver kasse med detonatorer eller lunter.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
detonator eller lunte og en tilsvarende brikke på hver kasse med 
detonatorer eller lunter.

Artikkel 8

Elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer

For elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer 
skal den unike identifikasjonsmerkingen bestå av enten 
en selvklebende etikett på ledningene eller rørene eller en 
selvklebende etikett, direkte trykk eller et stempel på hylsen. 
En tilsvarende etikett skal festes på hver kasse med detonatorer.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
detonator og feste en tilsvarende brikke på hver kasse med 
detonatorer.

Artikkel 9

Primere og boosterladninger

For primere og boosterladninger skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 
eller direkte trykk på primeren eller boosterladningen. En 
tilsvarende etikett skal festes på hver kasse med primere eller 
boosterladninger.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
primer eller boosterladning og feste en tilsvarende brikke på 
hver kasse med primere eller boosterladninger.

Artikkel 10

Detonerende lunter og sikkerhetslunter

For detonerende lunter og sikkerhetslunter skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett eller 
direkte trykk på spolen. Den unike identifikasjonsmerkingen 
skal påføres på hver femte meter, enten på luntens ytre hylster 
eller på det innerste laget av ekstrudert plastmateriale rett under 
luntens ytre fibrer. En tilsvarende etikett skal festes på hver 
kasse med detonerende lunter eller sikkerhetslunter.
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Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke inne i 
lunten og en tilsvarende brikke på hver kasse med detonerende 
lunter eller sikkerhetslunter.

Artikkel 11

Bokser og tønner som inneholder eksplosiver

For bokser og tønner som inneholder eksplosiver, skal den 
unike identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 
eller direkte trykk på boksen eller tønnen som inneholder de 
eksplosive varene.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
boks og tønne.

Artikkel 12

Kopier av originaletiketter

Foretak kan påføre de eksplosive varene selvklebende kopier 
av originaletiketten som kundene kan bruke. For å hindre 
misbruk skal det tydelig framgå at det dreier seg om kopier.

KAPITTEL 3

DATAINNSAMLING OG REGISTRERING

Artikkel 13

Datainnsamling

1. Medlemsstatene skal sikre at foretak på eksplosivområdet 
innfører et system for innsamling av data om eksplosive varer, 
herunder den unike identifikasjonsmerkingen som følger 
varene gjennom hele omsetningskjeden og livssyklusen.

2. Datainnsamlingssystemet skal gjøre det mulig for 
foretakene å spore en eksplosiv vare, slik at det til enhver tid er 
mulig å fastslå hvor en vare befinner seg.

3. Medlemsstatene skal sikre at de innsamlede dataene, 
herunder den unike identifikasjonsmerkingen, oppbevares 
og vedlikeholdes i et tidsrom på 10 år fra levering eller etter 
utløpet av de eksplosive varenes livssyklus, selv om det 
aktuelle foretaket har sluttet å handle med eksplosive varer.

Artikkel 14

Foretakenes forpliktelser

Medlemsstatene skal sikre at foretak på eksplosivområdet

a) fører register over alle de eksplosive varenes 
identifikasjonsmerkinger og all relevant informasjon, 
herunder typen eksplosiv vare og selskapet eller personen 
som varene er levert til,

b) registrerer hvor en eksplosiv vare befinner seg så lenge den 
er i foretakets besittelse eller forvaring, til den overføres til 
et annet foretak eller brukes,

c) med jevne mellomrom tester datainnsamlingssystemet for 
å sikre at det er effektivt, og for å sikre kvaliteten på de 
registrerte dataene,

d) oppbevarer og vedlikeholder de innsamlede dataene, 
herunder de unike identifikasjonsmerkingene, i tidsrommet 
angitt i artikkel 13 nr. 3,

e) beskytter de innsamlede dataene mot utilsiktet skade eller 
tilintetgjøring,

f) på anmodning fra vedkommende myndigheter gir disse 
informasjon om hver eksplosive vares opprinnelse og hvor 
varen befinner seg, i hele livssyklusen og gjennom hele 
omsetningskjeden,

g) gir medlemsstatens ansvarlige myndigheter navn på 
og kontaktopplysninger for en person som kan gi dem 
opplysningene angitt i bokstav f) utenom ordinær 
arbeidstid.

Med henblikk på bokstav d) skal foretaket i forbindelse med 
eksplosive varer som er produsert eller importert før datoen 
angitt i artikkel 15 nr. 1 annet ledd, føre registre i samsvar med 
gjeldende nasjonale bestemmelser.
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KAPITTEL 4

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 15

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 5. april 2009 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 5. april 2012.

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 16

Ikrafttredelse

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

Artikkel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. april 2008.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

Den unike identifikasjonsmerkingen skal omfatte:

1. en lesbar del av identifikasjonsmerkingen som består av følgende:

a) navnet på produsenten,

b) en alfanumerisk kode bestående av:

i) to bokstaver som identifiserer medlemsstaten (produksjonsstedet eller stedet for import til 
fellesskapsmarkedet, f.eks. AT = Østerrike),

ii) tre sifre som identifiserer navnet på produksjonsstedet (tildeles av nasjonale myndigheter),

iii) den unike produktkoden som produsenten gir produktene, samt produsentens logistikkinformasjon,

2. en elektronisk lesbar identifikasjon i strekkode- og/eller matrisekodeformat som tilsvarer den alfanumeriske 
identifikasjonskoden.

Eksempel:

3. For artikler som er for små til at både den unike produktkoden og produsentens logistikkinformasjon får plass, anses 
opplysningene under nr. 1 bokstav b) i), nr. 1 bokstav b) ii) og nr. 2 som tilstrekkelig.

_______________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985 om 
samordning av lover og forskrifter om visse foretak 
for kollektiv investering i verdipapirer (investerings- 
foretak)(2) er blitt betydelig endret flere ganger(3). 
Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, bør 
direktivet av klarhetshensyn omarbeides.

2) Direktiv 85/611/EØF har i stor grad bidratt til utviklingen 
av den europeiske investeringsfondbransjen og dens 
suksess. Til tross for de forbedringer som er innført 
siden direktivet ble vedtatt, særlig i 2001, har det 
blitt stadig tydeligere at det må gjøres endringer i den 
rettslige rammen for investeringsforetak (UCITS) 
for å tilpasse den til finansmarkedene i det tjueførste 
århundre. Kommisjonens grønnbok av 12. juli 2005 om 
forbedring av EUs rammer for investeringsfond utløste 
en offentlig debatt om hvordan direktiv 85/611/EØF 
burde endres for å møte disse nye utfordringene. Den 
intense samrådsprosessen førte til den i all hovedsak 
felles konklusjonen at det er nødvendig med betydelige 
endringer i dette direktiv.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 20.

(1) Europaparlamentsuttalelse av 13. januar 2009 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT) og rådsbeslutning av 22. juni 2009.

(2) EFT L 375 av 31.12.1985, s. 3.
(3) Se vedlegg III del A.

3) Nasjonale lovgivninger som regulerer foretak for 
kollektiv investering, bør samordnes med sikte på en 
tilnærming av konkurransevilkårene for slike foretak på 
fellesskapsplan, samtidig som andelseierne sikres et mer 
effektivt og enhetlig vern. En slik samordning gjør det 
lettere å fjerne begrensningene på fri bevegelighet for 
andeler i investeringsforetak i Fellesskapet.

4) Med henblikk på disse målene er det ønskelig å fastsette 
felles grunnregler for godkjenning av, tilsyn med, struktur 
på og virksomhet for investeringsforetak som er opprettet 
i medlemsstatene, samt for hvilke opplysninger de skal 
være pålagt å offentliggjøre.

5) Samordningen av medlemsstatenes lovgivninger bør 
begrenses til investeringsforetak av annen type enn 
lukket som legger sine andeler ut for offentlig tegning i 
Fellesskapet. Det er ønskelig at investeringsforetakene 
gis tillatelse til, som del av sine investeringsmål, 
å investere i andre, tilstrekkelig likvide finansielle 
instrumenter enn omsettelige verdipapirer. De finansielle 
instrumentene som kan inngå som investeringseiendeler 
i et investeringsforetaks portefølje, bør angis i dette 
direktiv. Utvelgingen av investeringer til en portefølje på 
grunnlag av en indeks er en forvaltningsteknikk.

6) Dersom en bestemmelse i dette direktiv krever at et 
investeringsforetak iverksetter tiltak, bør bestemmelsen 
forstås som en henvisning til forvaltningsselskapet i 
de tilfeller der investeringsforetaket er stiftet som et 
investeringsfond forvaltet av et forvaltningsselskap, og 
der investeringsfondet ikke kan opptre alene fordi det 
selv ikke har status som juridisk person.

7) Andeler i investeringsforetak betraktes som finansielle 
instrumenter i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter(4).

(4) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/65/EF

av 13. juli 2009

om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer 
(investeringsforetak)

(omarbeiding)(*)
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8) En godkjenning gitt til forvaltningsselskapet i dets hjem-
stat bør sikre vern av investorer og forvaltningsselskapenes 
solvens, for å bidra til finanssystemets stabilitet. Den 
framgangsmåten som er valgt i dette direktiv, skal sikre 
den grunnleggende harmoniseringen som er nødvendig 
og tilstrekkelig for å oppnå en gjensidig anerkjennelse 
av godkjenninger og tilsynsordninger som vil gjøre det 
mulig å gi én enkelt godkjenning som er gyldig i hele 
Fellesskapet, og å anvende prinsippet om tilsyn ved 
hjemstatens tilsynsmyndigheter.

9) For å sikre at forvaltningsselskapet skal kunne oppfylle de 
forpliktelser som følger av dets virksomhet, og slik sikre 
dets stabilitet, kreves det startkapital og tilleggskapital. 
For å ta hensyn til utviklingen, særlig når det gjelder 
kapitalkrav knyttet til driftsrisiko i Fellesskapet og andre 
internasjonale fora, bør disse kravene, herunder bruk av 
garantier, gjennomgås.

10) For å verne investorene er det nødvendig å sikre 
internkontroll i alle forvaltningsselskaper, særlig ved at 
ledelsen består av to personer og ved at det finnes egnede 
interne kontrollsystemer.

11) I tråd med prinsippet om tilsyn ved hjemstatens 
tilsynsmyndigheter bør forvaltningsselskaper som er 
godkjent i hjemstaten, få tilby de tjenester de er godkjent 
for, i hele Fellesskapet gjennom å opprette filialer eller i 
henhold til adgangen til å yte tjenester.

12) Når det gjelder kollektiv porteføljeforvaltning 
(forvaltning av verdipapirfond/investeringsfond eller 
investeringsselskaper), bør den godkjenningen som et 
forvaltningsselskap får i hjemstaten, gjøre det mulig for 
selskapet å utføre følgende virksomhet i vertsstaten, med 
forbehold for kapittel XI: salg av andeler i harmoniserte 
verdipapirfond/investeringsfond som selskapet forvalter 
i hjemstaten, gjennom opprettelse av en filial; salg av 
aksjer i harmoniserte investeringsselskaper som selskapet 
forvalter, gjennom opprettelse av en filial; salg av andeler i 
harmoniserte verdipapirfond/investeringsfond eller aksjer 
i harmoniserte investeringsselskaper forvaltet av andre 
forvaltningsselskaper; utførelse av alle andre funksjoner 
og oppgaver som inngår i kollektiv porteføljeforvaltning; 
forvaltning av eiendeler i investeringsselskaper stiftet i 
andre medlemsstater enn selskapets hjemstat; utførelse av 
funksjoner som inngår i kollektiv porteføljeforvaltning, på 
grunnlag av mandater og på vegne av forvaltningsselskaper 
stiftet i andre medlemsstater enn selskapets hjemstat. I de 
tilfeller der et forvaltningsselskap selger andeler i egne 
harmoniserte verdipapirfond/investeringsfond eller aksjer 

i egne harmoniserte investeringsselskaper i vertsstaten 
uten opprettelse av en filial, bør det bare være underlagt 
regler for markedsføring over landegrensene.

13) Når det gjelder omfanget av forvaltningsselskapers 
virksomhet, og for å ta hensyn til nasjonale lovgivninger 
og gi slike selskaper mulighet til å oppnå stordriftsfordeler, 
er det ønskelig også å la dem utføre forvaltning av 
investeringsporteføljer på individuelt kundegrunnlag 
(individuell porteføljeforvaltning), herunder forvaltning 
av pensjonsfond samt visse sekundæraktiviteter knyttet 
til selskapets kjernevirksomhet, forutsatt at dette 
ikke truer selskapenes stabilitet. Det bør imidlertid 
fastsettes særlige regler for å unngå interessekonflikter 
når forvaltningsselskaper er godkjent til å utføre både 
kollektiv og individuell porteføljeforvaltning.

14) Forvaltning av individuelle investeringsporteføljer er en 
investeringstjeneste som omfattes av direktiv 2004/39/
EF. For å sikre enhetlige rammeregler på dette området 
er det ønskelig at forvaltningsselskaper hvis godkjenning 
også omfatter slike tjenester, underlegges de vilkår for å 
utøve virksomhet som er fastsatt i nevnte direktiv.

15) Som en allmenn regel bør en hjemstat kunne fastsette 
strengere regler enn dem som er fastsatt i dette direktiv, 
særlig når det gjelder godkjenningsvilkår, tilsynskrav og 
regler for rapportering og for prospektet.

16) Det er ønskelig å fastsette regler som bestemmer vilkårene 
for at et forvaltningsselskap på grunnlag av mandater kan 
delegere visse oppgaver og funksjoner til tredjemann for 
å effektivisere virksomheten. For å sikre at prinsippet om 
tilsyn ved hjemstatens tilsynsmyndigheter virker etter 
hensikten, bør medlemsstater som tillater slik delegering, 
sikre at et godkjent forvaltningsselskap ikke delegerer alle 
sine funksjoner til én eller flere tredjemenn slik at det blir 
et postkasseselskap, og at eksisterende mandater ikke er 
til hinder for et effektivt tilsyn med forvaltningsselskapet. 
Det at forvaltningsselskapet har delegert sine funksjoner, 
bør imidlertid ikke få innvirkning på selskapets eller 
depotmottakerens ansvar overfor andelseierne og 
vedkommende myndigheter.

17) For å sikre like vilkår og hensiktsmessig tilsyn på lang 
sikt bør Kommisjonen kunne undersøke mulighetene for 
å harmonisere delegeringsordningene på fellesskapsplan.
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18) Prinsippet om tilsyn ved hjemstatens tilsynsmyndigheter 
forutsetter at vedkommende myndigheter tilbakekaller 
eller unnlater å gi godkjenning når det klart framgår av 
faktorer som virksomhetsplan, geografisk plassering eller 
den virksomhet som faktisk utøves, at et forvaltningsselskap 
har valgt rettssystemet i en bestemt medlemsstat for å 
unngå de strengere standarder i en annen medlemsstat 
der det har til hensikt å utøve eller utøver størstedelen av 
sin virksomhet. I dette direktiv bør et forvaltningsselskap 
ha godkjenning i den medlemsstat der selskapet har sitt 
forretningskontor. I samsvar med prinsippet om tilsyn ved 
hjemstatens tilsynsmyndigheter skal bare vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat betraktes 
som kompetente til å føre tilsyn med organiseringen av 
forvaltningsselskapet, herunder alle framgangsmåter 
og ressurser for utøvelse av administrasjonsfunksjonen 
omhandlet i vedlegg II, som bør være underlagt 
lovgivningen i forvaltningsselskapets hjemstat.

19) Dersom et investeringsforetak forvaltes av et 
forvaltningsselskap som er godkjent i en annen 
medlemsstat enn investeringsforetakets hjemstat, bør 
forvaltningsselskapet vedta og fastsette hensiktsmessige 
framgangsmåter og ordninger for behandling av 
investorklager, f.eks. gjennom egnede bestemmelser 
i distribusjonsavtaler eller i form av en adresse i 
investeringsforetakets hjemstat, som ikke nødvendigvis 
trenger å være adressen til forvaltningsselskapet 
selv. Et slikt forvaltningsselskap bør også utarbeide 
hensiktsmessige framgangsmåter og ordninger for 
å gjøre informasjon tilgjengelig på forespørsel fra 
offentligheten eller vedkommende myndigheter i 
investeringsforetakets hjemstat, f.eks. ved å oppnevne 
en kontaktperson blant forvaltningsselskapets ansatte 
som kan håndtere forespørsler om informasjon. Et slikt 
forvaltningsselskap bør imidlertid ikke være pålagt 
ved lov i investeringsforetakets hjemstat å ha en lokal 
representant i den medlemsstaten for å oppfylle disse 
pliktene.

20) Vedkommende myndigheter som godkjenner 
investeringsforetaket, bør ta hensyn til investeringsfondets 
regler eller investeringsselskapets stiftelsesdokumenter, 
valg av depotmottaker og forvaltningsselskapets 
evne til å forvalte investeringsforetaket. Dersom 
forvaltningsselskapet er opprettet i en annen medlemsstat, 
bør vedkommende myndigheter kunne basere seg på 
en bekreftelse utstedt av vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat, med hensyn til hvilken 
type investeringsforetak forvaltningsselskapet er godkjent 
til å forvalte. Godkjenning av et investeringsforetak 
bør ikke være betinget av et ytterligere kapitalkrav til 
forvaltningsselskapet, av at forvaltningsselskapet har 
sitt forretningskontor i investeringsforetakets hjemstat, 
eller av at forvaltningsselskapet har virksomhet i 
investeringsforetakets hjemstat.

21) Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat bør ha kompetanse til å føre tilsyn med 

overholdelsen av reglene for opprettelse og drift 
av investeringsforetaket, som bør være underlagt 
lovgivningen i investeringsforetakets hjemstat. 
For dette formål bør vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat kunne innhente 
opplysninger direkte fra forvaltningsselskapet. Særlig 
bør vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat kunne kreve at forvaltningsselskaper legger fram 
opplysninger om transaksjoner knyttet til investeringer 
gjort av investeringsforetak godkjent i den medlemsstaten, 
herunder opplysninger fra regnskap og registre over 
slike transaksjoner og fra fondets regnskaper. For å 
rette opp etter eventuelle brudd på regelverket innenfor 
deres ansvarsområde bør vedkommende myndigheter 
i forvaltningsselskapets vertsstat kunne ha tillit til at 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat samarbeider, og bør om nødvendig kunne gripe 
inn direkte overfor forvaltningsselskapet.

22) Det bør være mulig for investeringsforetakets hjemstat 
å fastsette regler for innholdet i investeringsforetakets 
andelseierregister. Hvordan registeret vedlikeholdes 
og hvor det plasseres, bør imidlertid forbli en del av 
forvaltningsselskapets organisatoriske bestemmelser.

23) Investeringsforetakets hjemstat må ha alle midler 
til rådighet for å rette opp etter eventuelle brudd på 
investeringsforetakets regler. For dette formål bør 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat kunne iverksette forebyggende tiltak og vedta 
sanksjoner mot forvaltningsselskapet. Som en siste utvei 
bør vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat ha mulighet til å kreve at forvaltningsselskapets 
forvaltning av investeringsforetaket opphører. I slike 
tilfeller bør medlemsstatene fastsette nødvendige 
bestemmelser for å sikre korrekt forvaltning eller 
avvikling av investeringsforetaket.

24) For å unngå tilsynsarbitrasje og styrke tilliten til at 
hjemstatens vedkommende myndigheter utøver effektivt 
tilsyn, bør godkjenning ikke gis når et investeringsforetak 
hindres i å markedsføre sine andeler i hjemstaten. Når 
investeringsforetaket først er godkjent, bør det stå fritt til 
å velge medlemsstater der dets andeler skal markedsføres 
i samsvar med dette direktiv.

25) For å ivareta aksjeeiernes interesser og sikre like 
vilkår i markedet for harmoniserte foretak for kollektiv 
investering kreves det at investeringsselskaper har 
startkapital. Investeringsselskaper som har utpekt et 
forvaltningsselskap, vil imidlertid være dekket gjennom 
forvaltningsselskapets tilleggskapital.
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26) Dersom det finnes relevante regler for 
forretningsvirksomhet og delegering av funksjoner, 
og dersom hjemstatens lovgivning tillater 
forvaltningsselskapet å foreta slik delegering, bør 
godkjente investeringsselskaper overholde disse reglene 
tilsvarende, enten direkte når investeringsselskapet 
ikke har utpekt et forvaltningsselskap som er godkjent i 
henhold til dette direktiv, eller indirekte når de har utpekt 
et slikt forvaltningsselskap.

27) Til tross for behovet for konsolidering investeringsforetak 
imellom, møter fusjoner mellom investeringsforetak 
mange juridiske og forvaltningsmessige vansker i 
Fellesskapet. For å forbedre det indre markeds virkemåte er 
det derfor nødvendig å fastsette fellesskapsbestemmelser 
som tilrettelegger for fusjoner mellom investeringsforetak 
(og deres investeringsavdelinger). Selv om noen 
medlemsstater trolig bare vil godkjenne avtalebaserte 
fond, bør fusjoner over landegrensene mellom alle typer 
investeringsforetak (avtalebaserte fond, selskapsfond 
og verdipapirfond) tillates og anerkjennes av alle 
medlemsstater, uten at medlemsstatene må opprette nye 
selskapsformer for investeringsforetak i sine nasjonale 
lovgivninger.

28) Dette direktiv gjelder de fusjonsmetoder som er mest 
brukt i medlemsstatene. Direktivet pålegger ikke alle 
medlemsstater å innføre alle de tre metodene i sin 
nasjonale lovgivning, men hver enkelt medlemsstat 
bør anerkjenne overføringer av eiendeler som følger 
av disse fusjonsmetodene. Dette direktiv er ikke til 
hinder for at investeringsforetak kan benytte andre 
fusjonsmetoder nasjonalt, i situasjoner der ingen av 
de investeringsforetakene som berøres av fusjonen, 
har meldt om markedsføring av sine andeler over 
landegrensene. Slike fusjoner vil fortsatt være underlagt 
relevante internrettslige bestemmelser. Nasjonale regler 
for beslutningsdyktighet bør verken skille mellom 
innenlandske fusjoner og fusjoner over landegrensene 
eller være strengere enn dem som er fastsatt for fusjoner 
mellom selskaper.

29) For å ivareta investorenes interesser bør medlemsstatene 
kreve at planlagte innenlandske fusjoner eller fusjoner 
over landegrensene mellom investeringsforetak skal være 
godkjent av hjemstatens vedkommende myndigheter. 
For fusjoner over landegrensene bør de overdragende 
investeringsforetakenes vedkommende myndigheter 
godkjenne fusjonen for å sikre at interessene til 
andelseiere som i praksis bytter investeringsforetak, 
blir behørig beskyttet. Dersom fusjonen omfatter mer 
enn ett overdragende investeringsforetak og disse 
investeringsforetakene er hjemmehørende i forskjellige 
medlemsstater, vil vedkommende myndigheter for  
hvert av de overdragende investeringsforetakene måtte 
godkjenne fusjonen, i nært samarbeid med hverandre, 
herunder gjennom hensiktsmessig utveksling av 
opplysninger. Ettersom interessene til andelseierne i 
det overtakende investeringsforetaket også må behørig 

ivaretas, bør de tas hensyn til av vedkommende 
myndigheter i det overtakende investeringsforetakets 
hjemstat.

30) Andelseiere i både det overdragende og det overtakende 
investeringsforetaket bør også kunne kreve gjenkjøp 
eller innløsning av sine andeler eller, om mulig, at de 
konverteres til andeler i et annet investeringsforetak 
som har en liknende investeringspolitikk og forvaltes 
av samme forvaltningsselskap eller et tilknyttet selskap. 
Denne rettigheten skal ikke være underlagt noen 
tilleggsavgifter, med unntak av gebyrer som det aktuelle 
investeringsforetaket utelukkende skal innkreve til 
dekning av desinvesteringskostnader i alle situasjoner, 
som fastsatt i de overdragende og overtakende 
investeringsforetakenes prospekter.

31) Det bør også sikres at fusjoner kontrolleres av tredjemann. 
Depotmottakerne i hvert av investeringsforetakene 
som berøres av fusjonen, bør kontrollere at den felles 
fusjonsplanen er i samsvar med de aktuelle bestemmelsene 
i dette direktiv og investeringsforetakenes fondsregler. En 
depotmottaker eller en uavhengig revisor bør utarbeide 
en rapport på vegne av alle de investeringsforetakene 
som er involvert i fusjonen, med validering av metodene 
for verdivurdering av investeringsforetakenes eiendeler 
og forpliktelser og metodene benyttet til beregning av 
bytteforholdet fastsatt i den felles fusjonsplanen samt det 
faktiske bytteforholdet og eventuelt kontantutbetalingen 
per andel. For å begrense kostnadene ved fusjoner over 
landegrensene bør det være mulig å utarbeide én enkelt 
rapport for alle investeringsforetakene som inngår i 
fusjonen, og revisoren i det overdragende eller det 
overtakende investeringsforetaket bør gis mulighet til å 
gjøre dette. Av hensyn til investorenes beskyttelse bør 
andelseierne på forespørsel og kostnadsfritt få en kopi av 
denne rapporten.

32) Det er særlig viktig at andelseierne får tilfredsstillende 
informasjon om den planlagte fusjonen, og at deres 
rettigheter er tilstrekkelig beskyttet. Selv om interessene 
til andelseierne i det overdragende investeringsforetaket 
blir sterkest berørt av fusjonen, bør også interessene til 
andelseierne i det overtakende investeringsforetaket 
ivaretas.

33) Bestemmelsene om fusjoner fastsatt i dette direktiv 
berører ikke anvendelsen av regelverket for tilsyn 
med foretakssammenslutninger, særlig rådsforordning 
(EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med 
foretakssammenslutninger (EFs fusjonsforordning)(1).

34) Fri markedsføring av andeler utstedt av investerings-
foretak som er godkjent til å investere inntil 100 % av sine 
eiendeler i omsettelige verdipapirer utstedt av samme 
organ (stat, lokale myndigheter osv.), bør ikke direkte 
eller indirekte virke forstyrrende på kapitalmarkedet eller 
medlemsstatenes finansiering.

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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35) Definisjonen av omsettelige verdipapirer som er angitt i 
dette direktiv, gjelder bare for dette direktiv og berører 
ikke de ulike definisjonene som benyttes i nasjonale 
lovgivninger for andre formål, som beskatning. Aksjer 
og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer, 
utstedt av organer som boligspareforeninger («building 
societies») og samvirkeforetak («industrial and provident 
societies»), der det i praksis ikke er mulig å overføre 
eierskapet til verdipapirene på annen måte enn ved at 
det utstedende organet kjøper dem tilbake, inngår ikke i 
denne definisjonen.

36) Pengemarkedsinstrumenter omfatter omsettelige 
instrumenter som normalt omsettes på pengemarkedet 
snarere enn på regulerte markeder, f.eks. statskasseveksler 
og gjeldsinstrumenter utstedt av lokale myndigheter, 
innskuddsbevis, rentebærende markedspapirer, veksler 
med mellomlang løpetid og bankaksepter.

37) Begrepet regulert marked har i dette direktiv samme 
betydning som i direktiv 2004/39/EF.

38) Det er ønskelig å tillate at et investeringsforetak investerer 
sine eiendeler i andeler i investeringsforetak og andre 
foretak for kollektiv investering av åpen type som også 
investerer i likvide finansielle eiendeler omhandlet i dette 
direktiv, og som drives etter prinsippet om risikospredning. 
Det er nødvendig at investeringsforetak og andre foretak 
for kollektiv investering som investeringsforetaket 
investerer i, underlegges effektivt tilsyn.

39) Det bør legges til rette for at investeringsforetak skal 
kunne investere i investeringsforetak og andre foretak for 
kollektiv investering. Det er derfor viktig å sikre at slik 
investeringsaktivitet ikke medfører redusert investorvern. 
På grunn av de økte mulighetene investeringsforetakene 
har til å investere i andeler i andre investeringsforetak og 
andre foretak for kollektiv investering, er det nødvendig 
å fastsette visse regler for mengdebegrensninger, 
offentliggjøring av opplysninger og forhindring av 
kaskadefenomenet.

40) For å ta hensyn til markedsutviklingen og på bakgrunn 
av gjennomføringen av den økonomiske og monetære 
union bør investeringsforetak tillates å investere i 
bankinnskudd. For å sikre at investeringer i innskudd 
er tilstrekkelig likvide, bør disse innskuddene kunne 
tilbakebetales på anfordring eller trekkes tilbake. Dersom 
innskuddene foretas i en kredittinstitusjon som har sitt 
forretningskontor i en tredjestat, bør kredittinstitusjonen 
være underlagt tilsynsregler tilsvarende dem fastsatt i 
fellesskapsretten.

41) I tillegg til tilfellet der et investeringsforetak investerer 
i bankinnskudd i samsvar med sine fondsregler eller 
stiftelsesdokumenter, bør det være mulig å tillate alle 
investeringsforetak å besitte ytterligere likvide midler, 
som bankinnskudd på anfordring. Besittelse av slike 
ytterligere likvide midler kan være berettiget for f.eks. å 
dekke løpende eller ekstraordinære betalinger, ved salg, 
fram til det kan reinvestere i omsettelige verdipapirer, 

pengemarkedsinstrumenter eller andre finansielle 
eiendeler som omfattes av dette direktiv, eller i et tidsrom 
som er strengt nødvendig når investering i omsettelige 
verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter og andre 
finansielle eiendeler er innstilt på grunn av ugunstige 
markedsvilkår.

42) Av forsiktighetshensyn er det nødvendig at 
investeringsforetak unngår en altfor stor konsentrasjon av 
investeringer som utsetter dem for motpartsrisiko overfor 
en enkelt enhet eller enheter som tilhører samme konsern.

43) Investeringsforetak bør uttrykkelig tillates å investere 
i finansielle derivater, som ledd i deres allmenne 
investeringspolitikk eller for sikringsformål, for å oppnå et 
fastsatt finansielt mål eller den risikoprofil som er angitt i 
prospektet. For å sikre vern av investorer er det nødvendig 
å begrense det største mulige engasjement som er knyttet 
til derivater, slik at det ikke overstiger samlet nettoverdi 
av investeringsforetakets portefølje. For å sikre konstant 
bevissthet om de risikoer og forpliktelser som følger 
av derivattransaksjoner, og kontrollere at de fastsatte 
investeringsgrensene overholdes, bør disse risikoene og 
forpliktelsene kontinuerlig måles og overvåkes. I tillegg, 
for å sikre vern av investorer gjennom framlegging av 
opplysninger, bør investeringsforetakene gi en beskrivelse 
av de strategier, metoder og investeringsgrenser som 
gjelder for deres derivattransaksjoner.

44) Tiltakene for å håndtere den potensielt skjevfordelte 
interessen for produkter der kredittrisikoen overføres 
gjennom verdipapirisering, som forutsett med hensyn til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 
2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet som 
kredittinstitusjon(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapirforetak og 
kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad(2), må være 
konsekvente og samstemte i all relevant lovgivning som 
gjelder finanssektoren. Kommisjonen vil legge fram 
hensiktsmessige forslag til regelverk, herunder med 
hensyn til dette direktiv, for å sikre slik konsekvens og 
samstemthet, etter behørig vurdering av virkningene av 
slike forslag.

45) Når det gjelder OTC-derivater, bør det fastsettes krav til 
hvilke motparter og instrumenter som kan godtas, samt til 
likviditet og løpende vurdering av posisjonen. Formålet 
med slike krav er å sikre et tilfredsstillende investorvern, 
liknende det vern de får når de erverver derivater som 
omsettes på regulerte markeder.

46) Derivattransaksjoner bør aldri benyttes til å omgå 
prinsippene eller reglene fastsatt i dette direktiv. Når 
det gjelder OTC-derivater, bør ytterligere regler for 
risikospredning gjelde ved engasjement mot en enkelt 
motpart eller gruppe av motparter.

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.
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47) Enkelte porteføljeforvaltningsmetoder for foretak for 
kollektiv investering som hovedsakelig investerer i 
aksjer eller obligasjoner, er basert på etterligning av 
aksjeindekser eller obligasjonsindekser. Investerings-
foretak bør tillates å etterligne velkjente og anerkjente 
aksjeindekser eller obligasjonsindekser. For å oppnå dette 
kan det bli nødvendig å innføre mer fleksible regler for 
risikospredning for investeringsforetak som investerer i 
aksjer eller obligasjoner.

48) Foretak for kollektiv investering som faller inn under dette 
direktivs virkeområde, bør ikke benyttes for andre formål 
enn kollektiv investering av kapital som er skaffet til veie 
ved henvendelse til offentligheten i samsvar med reglene 
fastsatt i dette direktiv. I de tilfeller som er nevnt i dette 
direktiv, bør det bare være mulig for et investeringsforetak 
å ha datterforetak når det er nødvendig for at det effektivt 
skal kunne utøve visse former for virksomhet, som også 
er angitt i dette direktiv. Det skal sikres effektivt tilsyn 
med investeringsforetakene. Investeringsforetak bør 
derfor kunne opprette datterforetak i en tredjestat bare 
i de tilfeller som er angitt og i samsvar med de vilkår 
som er fastsatt i dette direktiv. Den allmenne plikten til 
å opptre utelukkende i andelseiernes interesse, og særlig 
målet om å øke kostnadseffektiviteten, kan aldri berettige 
at et investeringsforetak iverksetter tiltak som kan hindre 
vedkommende myndigheter i å utøve et effektivt tilsyn.

49) Den opprinnelige utgaven av direktiv 85/611/EØF 
inneholdt et unntak fra begrensningen med hensyn til hvor 
stor prosentandel av sine eiendeler et investeringsforetak 
kan investere i omsettelige verdipapirer utstedt av samme 
organ, som fikk anvendelse på obligasjoner utstedt eller 
garantert av en medlemsstat. Dette unntaket gjorde det 
mulig for investeringsforetak å investere inntil 35 % av 
sine eiendeler i slike obligasjoner. Et liknende, men mer 
begrenset unntak er berettiget når det gjelder obligasjoner 
i privat sektor, som selv i mangel på statlige garantier gir 
investoren særlige garantier i henhold til de særregler 
som gjelder for dem. Det er derfor nødvendig å utvide 
unntaket til å gjelde alle obligasjoner fra privat sektor 
som oppfyller felles fastsatte kriterier, samtidig som det 
overlates til medlemsstatene å utarbeide en liste over de 
obligasjoner de eventuelt vil innvilge unntak for.

50) Flere medlemsstater har vedtatt bestemmelser som gjør 
det mulig for ikke-samordnede foretak for kollektiv 
investering å samle sine eiendeler i et såkalt mottakerfond. 
For at investeringsforetak skal kunne benytte seg av slike 
strukturer, må tilføringsfond som ønsker å plassere sine 
eiendeler i et mottakerfond, være unntatt fra forbudet mot 
å investere mer enn 10 % eller eventuelt 20 % av sine 
eiendeler i ett enkelt foretak for kollektiv investering. 
Et slikt unntak er berettiget ettersom tilføringsfondet 
investerer alle eller storparten av sine eiendeler i den 

diversifiserte porteføljen til mottakerfondet, som selv 
er underlagt de diversifiseringsregler som gjelder for 
investeringsforetak.

51) For å legge til rette for at det indre marked skal fungere 
på en effektiv måte, og for å sikre samme investorvern 
i hele Fellesskapet, bør såkalte mottakerfond/
tilføringsfond-strukturer (fond i ett fond) tillates både 
der mottakerfondet og tilføringsfondet er opprettet i 
samme medlemsstat, og der de er opprettet i forskjellige 
medlemsstater. For å gjøre det lettere for investorer 
å forstå mottakerfond/tilføringsfond-strukturer, og 
for at tilsynsmyndighetene lettere skal kunne føre 
tilsyn med dem, særlig i tverrnasjonale situasjoner, 
bør ingen tilføringsfond kunne investere i mer enn ett 
mottakerfond. For å sikre samme investorvern i hele 
Fellesskapet bør også mottakerinvesteringsforetaket være 
et godkjent investeringsforetak. For å unngå en unødig 
administrativ byrde bør bestemmelsene om underretning 
om markedsføring over landegrensene ikke få anvendelse 
dersom et mottakerfond ikke skaffer til veie midler fra 
allmennheten i en annen medlemsstat enn den det er 
opprettet i, men bare har ett eller flere tilføringsfond i 
denne andre medlemsstaten.

52) For å beskytte investorene i tilføringsfondet bør 
tilføringsfondets investeringer i mottakerfondet være 
forhåndsgodkjent av vedkommende myndigheter i 
tilføringsfondets hjemstat. Det kreves bare godkjenning 
av den første investeringen i mottakerfondet som gjør 
at tilføringsfondet overskrider den grensen som gjelder 
for investeringer i et annet investeringsforetak. For å 
legge til rette for at det indre marked skal fungere på 
en effektiv måte, og for å sikre samme investorvern 
i hele Fellesskapet, bør de vilkår som må oppfylles og 
den dokumentasjon og de opplysninger som skal gis 
i forbindelse med godkjenningen av tilføringsfondets 
investeringer i mottakerfondet, være uttømmende.

53) For at tilføringsfondet skal kunne handle i andelseiernes 
beste interesse og særlig sette det i stand til å innhente fra 
mottakerfondet alle de opplysninger og dokumenter som 
er nødvendige for å utøve sine plikter, bør tilføringsfondet 
og mottakerfondet inngå en juridisk bindende avtale. 
Dersom både tilføringsfondet og mottakerfondet forvaltes 
av samme forvaltningsselskap, bør det imidlertid være 
tilstrekkelig at sistnevnte utarbeider interne regler 
for forretningsvirksomhet. Avtaler om utveksling av 
opplysninger mellom depotmottakerne eller revisorene 
for henholdsvis tilføringsfondet og mottakerfondet bør 
sikre den flyt av opplysninger og dokumenter som er 
nødvendig for at tilføringsfondets depotmottaker eller 
revisor skal kunne utføre sine oppgaver. Dette direktiv bør 
sikre at depotmottakerne eller revisorene ved oppfyllelse 
av disse kravene ikke bryter noen bestemmelser om 
taushetsplikt eller personvern.
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54) For å sikre godt vern av interessene til investorene i 
tilføringsfond skal prospektet, nøkkelinformasjonen og alt 
markedsføringsmateriell være tilpasset særtrekkene ved 
mottakerfond/tilføringsfond-strukturer. Tilføringsfondets 
investeringer i mottakerfondet bør ikke ha innvirkning 
på tilføringsfondets evne til selv å gjenkjøpe eller innløse 
andeler på oppfordring fra sine andelseiere eller til å 
opptre i andelseiernes beste interesse.

55) I henhold til dette direktiv skal andelseiere beskyttes 
mot å bli avkrevd uberettigede tilleggskostnader ved 
at mottakerfondet forbys å avkreve tilføringsfondet 
tegnings- og innløsningsgebyrer. Mottakerfondet bør 
imidlertid kunne kreve tegnings- eller innløsningsgebyrer 
av andre investorer i mottakerfondet.

56) Konverteringsreglene bør tillate at et eksisterende 
investeringsforetak konverteres til et tilføringsfond. De 
bør samtidig sikre tilstrekkelig vern av andelseierne. 
Ettersom konvertering er en grunnleggende endring 
av investeringspolitikken, bør det kreves at det 
konverterende investeringsforetaket gir sine andelseiere 
tilstrekkelig informasjon til at de kan beslutte om de vil 
opprettholde sin investering. Vedkommende myndigheter 
bør ikke kreve at tilføringsfondet framlegger mer eller 
annen informasjon enn det som er fastsatt i dette direktiv.

57) Dersom vedkommende myndigheter i mottakerfondets 
hjemstat får kjennskap til uregelmessigheter i forbindelse 
med et mottakerfond eller oppdager at mottakerfondet 
ikke overholder bestemmelsene i dette direktiv, kan de 
ved behov beslutte å iverksette relevante tiltak for å sikre 
at mottakerfondets andelseiere informeres om dette.

58) Medlemsstatene bør skille klart mellom markedsførings-
materiell og opplysninger som det er pålagt å gi 
investorene i henhold til dette direktiv. Opplysninger som 
det er pålagt å gi investorene, omfatter nøkkelinformasjon, 
prospektet og års- og halvårsberetninger.

59) Nøkkelinformasjon bør, i god tid før tegning av andeler 
i investeringsforetaket, stilles kostnadsfritt til rådighet 
for investorene i form av et særskilt dokument som 
hjelp til å ta velbegrunnede investeringsbeslutninger. 
Slik nøkkelinformasjon bør bare inneholde opplysninger 
som er vesentlige for å kunne ta en slik beslutning. 
Nøkkelinformasjonen bør harmoniseres og være av 
en slik art at den sikrer tilstrekkelig investorvern og 
sammenlignbarhet. Nøkkelinformasjonen bør være 
kortfattet. Ett enkelt dokument av begrenset lengde 
som presenterer opplysningene i en bestemt rekkefølge, 
er den mest velegnede måten å gi småinvestorer klar 
og enkel informasjon på, og dokumentet bør gjøre 
det mulig å foreta nyttige sammenligninger, særlig 
av kostnader og risikoprofil, som har betydning for 
investeringsbeslutningen.

60) Vedkommende myndigheter i den enkelte medlemsstat 
kan gjøre nøkkelinformasjon om alle investeringsforetak 
som er godkjent i vedkommende medlemsstat, 
tilgjengelig for offentligheten på et dertil egnet område 
av sitt nettsted.

61) Det bør utarbeides nøkkelinformasjon for alle 
investeringsforetak. Forvaltningsselskaper eller eventuelt 
investeringsselskaper bør formidle nøkkelinformasjon til 
relevante enheter i samsvar med de distribusjonsmetoder 
som benyttes (direktesalg eller salg gjennom mellomledd). 
Mellomleddene bør formidle nøkkelinformasjonen til 
kunder og potensielle kunder.

62) Investeringsforetak bør ha anledning til å markedsføre 
sine andeler i andre medlemsstater forutsatt at de 
følger en framgangsmåte for melding som er basert på 
en forbedret kommunikasjon mellom vedkommende 
myndigheter i medlemsstatene. Etter at et fullstendig 
meldingsdokument er overført fra vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat, bør det 
ikke være mulig for investeringsforetakets vertsstat å 
nekte et investeringsforetak som er opprettet i en annen 
medlemsstat, tilgang til vertsstatens marked eller bestride 
godkjenningen gitt av den andre medlemsstaten.

63) Investeringsforetak bør kunne markedsføre sine andeler 
forutsatt at de treffer de nødvendige tiltak for å sikre at de 
har mulighet til å foreta utbetalinger til andelseierne, foreta 
gjenkjøp eller innløsning av andeler og tilgjengeliggjøre 
den informasjon som investeringsforetaket er pålagt å 
framlegge.

64) For å legge til rette for markedsføring over landegrensene 
av andeler i et investeringsforetak bør det etter at 
investeringsforetaket har fått tilgang til medlemsstatens 
marked, kontrolleres at ordningene for markedsføring av 
andeler i investeringsforetak er i samsvar med gjeldende 
lover og forskrifter i investeringsforetakets vertsstat. 
Dette kan omfatte kontroll av markedsføringsordningenes 
egnethet, særlig om distribusjonsordningene er egnet og 
om plikten til å framlegge markedsføringsmateriell på en 
rettvisende, klar og ikke villedende måte er overholdt. 
Dette direktiv bør ikke hindre vedkommende myndigheter 
i vertsstaten i å kontrollere at markedsføringsmateriell, 
med unntak av nøkkelinformasjon, prospektet og års- og 
halvårsberetninger, er i samsvar med nasjonal lovgivning 
før investeringsforetaket kan benytte det, forutsatt at en 
slik kontroll er ikke-diskriminerende og ikke hindrer 
investeringsforetaket i å få tilgang til markedet.

65) For å øke rettssikkerheten er det nødvendig å sikre 
at investeringsforetak som markedsfører sine andeler 
over landegrensene, har enkel tilgang til fullstendig 
informasjon, i form av elektroniske publikasjoner og på 
et språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, om 
gjeldende lover og forskrifter i investeringsforetakets 
vertsstat, særlig om de ordninger som er opprettet 
for markedsføring av investeringsforetakets andeler. 
Ansvaret knyttet til slike publikasjoner bør være regulert 
av nasjonal lovgivning.
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66) For å legge til rette for at investeringsforetak skal 
få tilgang til andre medlemsstaters marked, bør 
investeringsforetaket kun pålegges å få oversatt 
nøkkelinformasjonen til det offisielle språket eller et av 
de offisielle språkene i investeringsforetakets vertsstat 
eller til et språk som vertsstatens vedkommende 
myndigheter har godkjent. Nøkkelinformasjonen bør 
angi hvilke(t) språk andre dokumenter som det er påbudt 
å framlegge, samt ytterligere informasjon er tilgjengelig 
på. Oversettelsene bør utføres på investeringsforetakets 
ansvar, og investeringsforetaket bør avgjøre hvorvidt 
oversettelsen må være utført av en autorisert translatør 
eller ikke.

67) For å lette tilgangen til andre medlemsstaters markeder er 
det viktig at det opplyses om eventuelle meldingsgebyrer.

68) Medlemsstatene bør iverksette de nødvendige 
forvaltningsmessige og organisatoriske tiltak for å 
muliggjøre samarbeid mellom nasjonale myndigheter 
og vedkommende myndigheter i andre medlemsstater, 
herunder i form av bilaterale og multilaterale avtaler 
mellom slike myndigheter, som kan tilrettelegge for 
frivilling delegering av oppgaver.

69) Det er nødvendig å forbedre samordningen av 
vedkommende myndigheters fullmakter for å sikre ensartet 
gjennomføring av dette direktiv i alle medlemsstater. Et 
felles minimum av fullmakter som er i samsvar med de 
fullmakter som er tillagt vedkommende myndigheter i 
annet fellesskapsregelverk for finanstjenester, bør sikre 
effektivt tilsyn. I tillegg bør medlemsstatene fastsette 
regler for sanksjoner, som kan omfatte strafferettslige og 
forvaltningsmessige sanksjoner, og forvaltningsmessige 
tiltak som skal gjelde for overtredelse av dette direktiv. 
Medlemsstatene bør også iverksette de tiltak som er 
nødvendige for å sikre at slike sanksjoner håndheves.

70) Det er nødvendig å styrke bestemmelsene om utveksling 
av opplysninger mellom nasjonale vedkommende 
myndigheter og å utvide deres forpliktelse til å bistå 
hverandre og samarbeide.

71) Med henblikk på yting av tjenester over landegrensene 
bør de respektive vedkommende myndigheter, i samsvar 
med gjeldende regelverk, tildeles klare ansvarsområder 
for å tette eventuelle smutthull eller unngå overlapping.

72) Dette direktivs bestemmelser om vedkommende 
myndigheters forsvarlige utførelse av sine tilsynsoppgaver 
omfatter tilsyn på konsolidert grunnlag som må utøves 
overfor et investeringsforetak eller et foretak som 
medvirker i dets forretningsvirksomhet, i de tilfeller 
bestemmelsene i fellesskapsretten fastsetter dette. I slike 
tilfeller skal de myndigheter som mottar anmodningen 
om godkjenning, fastslå hvilke myndigheter som skal 
føre tilsyn på konsolidert grunnlag med vedkommende 
investeringsforetak eller et foretak som medvirker i dets 
forretningsvirksomhet.

73) Prinsippet om tilsyn ved hjemstatens tilsynsmyndigheter 
forutsetter at vedkommende myndigheter tilbakekaller 
eller unnlater å gi godkjenning når det klart framgår av 
faktorer som virksomhetsplan, geografisk plassering 
eller den virksomheten som faktisk utøves, at et 
investeringsforetak eller et foretak som medvirker i 
dets forretningsvirksomhet, har valgt rettssystemet i en 
bestemt medlemsstat for å unngå de strengere standarder 
i en annen medlemsstat der det utøver eller har til hensikt 
å utøve størstedelen av sin virksomhet.

74) Visse handlinger, som bedrageri eller innsidehandel, kan 
påvirke finanssystemets stabilitet og integritet, også når 
de gjelder andre foretak enn investeringsforetak eller 
foretak som medvirker i dets forretningsvirksomhet.

75) Det bør gis mulighet for utveksling av opplysninger 
mellom vedkommende myndigheter og myndigheter 
eller organer som i kraft av sin funksjon bidrar til å styrke 
finanssystemets stabilitet. For å bevare opplysningenes 
fortrolige karakter må antallet mottakere imidlertid være 
strengt begrenset.

76) Det må fastsettes på hvilke vilkår slik utveksling av 
opplysninger kan tillates.

77) Når det er fastsatt at opplysninger kan gis videre bare med 
vedkommende myndigheters uttrykkelige samtykke, kan 
myndighetene eventuelt gjøre samtykket betinget av at 
strenge krav blir overholdt.

78) Utveksling av opplysninger mellom på den ene side 
vedkommende myndigheter og på den annen side 
sentralbanker, organer som i egenskap av monetære 
myndigheter har en liknende funksjon, eller eventuelt 
andre offentlige myndigheter som fører tilsyn med 
betalingssystemer, bør også tillates.

79) Dette direktiv bør pålegge myndigheter med ansvar 
for å godkjenne og føre tilsyn med investeringsforetak 
og de foretak som bidrar til slik godkjenning og slikt 
tilsyn, samme krav om taushetsplikt og gi dem samme 
muligheter til å utveksle opplysninger som det som gjelder 
for de myndigheter som har ansvar for å godkjenne og 
føre tilsyn med kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og 
forsikringsforetak.

80) For å styrke tilsynet med investeringsforetak eller foretak 
som medvirker i deres forretningsvirksomhet, og vernet 
av kunder av investeringsforetak eller foretak som 
medvirker i deres forretningsvirksomhet, bør revisorer 
ha plikt til umiddelbart å underrette vedkommende 
myndigheter dersom de, som fastsatt i dette direktiv, i 
utførelsen av sine oppgaver får kjennskap til forhold 
som i alvorlig grad kan påvirke den finansielle stillingen 
til eller den forvaltningsmessige og regnskapsmessige 
organiseringen av et investeringsforetak eller et foretak 
som medvirker i dets forretningsvirksomhet.
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81) Av hensyn til målet i dette direktiv er det ønskelig 
at medlemsstatene fastsetter at denne plikten bør få 
anvendelse under alle omstendigheter når en revisor 
oppdager slike forhold i forbindelse med utførelsen av 
sine oppgaver i et foretak som har nære forbindelser til et 
investeringsforetak eller et foretak som medvirker i dets 
forretningsvirksomhet.

82) Revisorenes plikt til å underrette, der det er hensiktsmessig, 
vedkommende myndigheter om visse forhold og 
beslutninger som gjelder et investeringsforetak eller et 
foretak som medvirker i dets forretningsvirksomhet, og 
som de blir kjent med under utførelsen av sine oppgaver 
i et foretak som verken er et investeringsforetak eller 
et foretak som medvirker i et investeringsforetaks 
forretningsvirksomhet, endrer i seg selv ikke arten av 
deres oppgave i foretaket eller den måten de skal utføre 
sine oppgaver på i foretaket.

83) Dette direktiv bør ikke påvirke nasjonale skatteregler, 
herunder ordninger som kan være innført av 
medlemsstater for å sikre overholdelse av slike regler på 
deres territorium.

84) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(1).

85) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å vedta 
følgende gjennomføringstiltak. Når det gjelder 
forvaltningsselskaper, bør Kommisjonen gis fullmakt til 
å vedta tiltak som fastsetter nærmere opplysninger om 
organisatoriske krav, risikohåndtering, interessekonflikter 
og atferdsregler. Når det gjelder depotmottakere, bør 
Kommisjonen gis fullmakt til å vedta tiltak som nærmere 
fastsetter hvilke tiltak depotmottakerne skal treffe for 
å utføre sine plikter overfor investeringsforetak som 
forvaltes av et forvaltningsselskap som er opprettet 
i en annen medlemsstat enn investeringsforetakets 
hjemstat, og hvilke opplysninger som skal inngå i avtalen 
mellom depotmottakeren og forvaltningsselskapet. 
Disse gjennomføringstiltakene bør legge til rette for 
en enhetlig anvendelse av forvaltningsselskapenes 
og depotmottakernes plikter, men bør ikke være en 
forutsetning for at forvaltningsselskapene skal kunne 
utøve sin rett i hele Fellesskapet til å drive den virksomhet 
de er godkjent for i hjemstaten, ved å opprette filialer 
eller i henhold til adgangen til å yte tjenester, herunder 
forvaltning av investeringsforetak i en annen medlemsstat.

86) Når det gjelder fusjoner, bør Kommisjonen gis fullmakt 
til å vedta tiltak som fastsetter nærmere innholdet 
i opplysningene til andelseierne, formatet på disse 
opplysningene og måten de formidles på.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

87) Når det gjelder mottakerfond/tilføringsfond-strukturer, 
bør Kommisjonen gis fullmakt til å vedta tiltak 
som fastsetter nærmere innholdet i avtalen mellom 
mottakerfond og tilføringsfond eller i interne regler for 
forretningsvirksomhet, innholdet i avtalen om utveksling 
av opplysninger mellom deres depotmottakere eller 
deres revisorer, hensiktsmessige tiltak for samordning 
av tidspunktet for beregning og offentliggjøring av netto 
andelsverdier med sikte på å unngå utnyttelse av forskjellen 
i tidssoner i ulike markeder, hvilke konsekvenser en 
fusjon der et mottakerfond deltar, har på godkjenningen 
av et tilføringsfond, hvilke typer uregelmessigheter 
med utspring i mottakerfondet som skal rapporteres til 
tilføringsfondet, formatet på og hvordan opplysninger skal 
formidles til andelseiere dersom et investeringsforetak 
konverteres til et tilføringsfond, framgangsmåten for 
verdivurdering og revisjon ved overføring av eiendeler 
fra et tilføringsfond til et mottakerfond og hvilken rolle 
tilføringsfondets depotmottaker skal ha i denne prosessen.

88) Når det gjelder bestemmelser om opplysningsplikt, bør 
Kommisjonen gis fullmakt til å vedta tiltak som fastsetter 
hvilke særlige vilkår som skal oppfylles når prospektet 
legges fram i et annet varig medium enn papir eller på et 
nettsted, som ikke utgjør et varig medium, det detaljerte 
og uttømmende innholdet i, formen på og presentasjonen 
av nøkkelinformasjonen, hvor det tas hensyn til de berørte 
investeringsforetakenes ulike art og ulike bestanddeler, 
samt særlige vilkår for framlegging av nøkkelinformasjon 
i et annet varig medium enn papir eller på et nettsted, som 
ikke utgjør et varig medium.

89) Når det gjelder melding, bør Kommisjonen gis fullmakt 
til å vedta tiltak som fastsetter omfanget av informasjonen 
om gjeldende lokale regler som skal offentliggjøres 
av vertsstatens vedkommende myndigheter, og 
tekniske opplysninger om vertsstatens vedkommende 
myndigheters tilgang til investeringsforetakets lagrede og 
ajourførte dokumenter.

90) Kommisjonen bør også gis fullmakt til blant annet 
å klargjøre definisjoner og tilpasse terminologi og 
rammedefinisjoner i samsvar med senere rettsakter om 
investeringsforetak og tilknyttede spørsmål.

91) Ettersom de tiltak som det vises til i betraktning 85–90, 
er allmenne tiltak som har som formål å endre ikke-
grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle 
det med nye ikke-grunnleggende bestemmelser, bør 
de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll som fastsatt i artikkel 5a i beslutning  
1999/468/EF.
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92) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i 
tilstrekkelig grad av medlemsstatene, siden de innebærer 
vedtakelse av regler med fellestrekk som får anvendelse 
på fellesskapsplan, og derfor på grunn reglenes omfang 
og virkninger 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 
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå disse målene.

93) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 
lovgivning bør begrenses til de bestemmelser som utgjør 
en vesentlig endring sammenlignet med de direktiver det 
omarbeider. Plikten til å innarbeide de bestemmelser som 
er uendret, følger av de tidligere direktiver.

94) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt 
i vedlegg III del B.

95) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(1) oppfordres medlemsstatene 
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 
utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt det 
er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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KAPITTEL I

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på foretak for kollektiv 
investering i omsettelige verdipapirer (investeringsforetak) 
som er opprettet på medlemsstatenes territorier.

2. Med forbehold for artikkel 3 menes i dette direktiv med 
«investeringsforetak» foretak

a) hvis eneste formål er å foreta kollektiv investering i 
omsettelige verdipapirer eller i andre likvide finansielle 
eiendeler omhandlet i artikkel 50 nr. 1 av kapital som er 
skaffet til veie ved henvendelse til offentligheten, og som 
driver sin virksomhet etter prinsippet om risikospredning, 
og

b) der andelene på innehavernes anmodning gjenkjøpes eller 
innløses direkte eller indirekte med midler fra foretakenes 
eiendeler. Tiltak som et investeringsforetak treffer for å 
sikre at kursverdien på dets andeler ikke vesentlig avviker 
fra nettoverdien, skal sidestilles med gjenkjøp eller 
innløsning.

Medlemsstatene kan tillate at investeringsforetakene består av 
flere investeringsavdelinger.

3. De foretak som det vises til i nr. 2, kan være opprettet 
i samsvar med avtaleretten (som investeringsfond 
forvaltet av forvaltningsselskaper), i samsvar med 
verdipapirfondlovgivningen (som verdipapirfond) eller i 
henhold til vedtekter (som investeringsselskaper).

I dette direktiv menes med

a) «investeringsfond» også verdipapirfond,

b) «andeler» i investeringsforetak også aksjer i 
investeringsforetak.

4. Dette direktiv skal ikke omfatte investeringsselskaper 
hvis eiendeler gjennom datterselskaper hovedsakelig investeres 
i andre verdier enn omsettelige verdipapirer.

5. Medlemsstatene skal ikke tillate at investeringsforetak 
som omfattes av dette direktiv, omdanner seg til foretak for 
kollektiv investering som ikke omfattes av direktivet.

6. Med forbehold for fellesskapsrettens bestemmelser om 
kapitalbevegelser og artikkel 91, 92 og 108 nr. 1 annet ledd 
skal en medlemsstat ikke gjøre gjeldende andre bestemmelser 
på det område som omhandles av dette direktiv, overfor 
investeringsforetak opprettet i en annen medlemsstat eller for 
andeler som er utstedt av dem, dersom investeringsforetakene 
markedsfører sine andeler på medlemsstatens territorium.

KAPITTEL X  INVESTERINGSFORETAKENES ALMINNELIGE PLIKTER

KAPITTEL XI  SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR INVESTERINGSFORETAK SOM 
MARKEDSFØRER SINE ANDELER I ANDRE MEDLEMSSTATER ENN DEN 
DE ER OPPRETTET I

KAPITTEL XII  BESTEMMELSER MED HENSYN TIL MYNDIGHETER MED ANSVAR FOR 
GODKJENNING OG TILSYN

KAPITTEL XIII  DEN EUROPEISKE VERDIPAPIRKOMITÉ

KAPITTEL XIV  UNNTAK, OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER

AVSNITT 1  Unntak

AVSNITT 2  Overgangsbestemmelser og sluttbestemmelser

VEDLEGG I  Oversikt A og B

VEDLEGG II  Funksjoner som inngår i kollektiv porteføljeforvaltning

VEDLEGG III 

Del A  Opphevet direktiv med endringer

Del B  Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

VEDLEGG IV  SAMMENLIGNINGSTABELL
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7. Uten at dette kapittel berøres, kan en medlemsstat 
gjøre gjeldende strengere bestemmelser enn dem som er 
fastsatt i dette direktiv, samt tilleggsbestemmelser overfor 
investeringsforetak opprettet på dens territorium, forutsatt at 
bestemmelsene kommer til alminnelig anvendelse og ikke er i 
strid med dette direktiv.

Artikkel 2

1. I dette direktiv menes med

a) «depotmottaker» en virksomhet som er betrodd oppgavene 
fastsatt i artikkel 22 og 32 og underlagt de andre 
bestemmelsene i kapittel IV og kapittel V avsnitt 3,

b) «forvaltningsselskap» et selskap hvis alminnelige 
virksomhet består i forvaltning av investeringsforetak 
i form av investeringsfond eller investeringsselskaper 
(kollektiv porteføljeforvaltning av investeringsforetak),

c) «et forvaltningsselskaps hjemstat» den medlemsstat der 
forvaltningsselskapet har sitt forretningskontor,

d) «et forvaltningsselskaps vertsstat» en medlemsstat som ikke 
er hjemstaten, og på hvis territorium forvaltningsselskapet 
har en filial eller yter tjenester,

e) «et investeringsforetaks hjemstat» den medlemsstat der 
investeringsforetaket er godkjent i henhold til artikkel 5,

f) «et investeringsforetaks vertsstat» den medlemsstat 
som ikke er investeringsforetakets hjemstat, og der 
investeringsforetakets andeler markedsføres,

g) «filial» et forretningssted som er en del av et 
forvaltningsselskap uten å være et rettssubjekt, og som yter 
tjenester som forvaltningsselskapet har fått godkjenning 
for,

h) «vedkommende myndigheter» de myndigheter den enkelte 
medlemsstat utpeker etter artikkel 97,

i) «nære forbindelser» en situasjon der to eller flere fysiske 
eller juridiske personer er knyttet til hverandre gjennom 
enten

i) «kapitalinteresse», dvs. ved å ha eller kontrollere minst 
20 % av et foretaks stemmeretter eller kapital, eller

ii) «kontroll», dvs. ved en forbindelse mellom et 
«morforetak» og et «datterforetak» som fastsatt i 
artikkel 1 og 2 i sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 
13. juni 1983 med hjemmel i traktatens artikkel 54 
nr. 3 bokstav g) om konsoliderte regnskaper(1) og i alle 
tilfellene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 og 2 i direktiv 
83/349/EØF, eller et tilsvarende forhold mellom enhver 
fysisk eller juridisk person og et foretak,

(1) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1.

j) «kvalifiserende eierandel» en direkte eller indirekte 
eierandel i et forvaltningsselskap som representerer minst 
10 % av kapitalen eller stemmerettene, eller som gjør det 
mulig å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av 
det forvaltningsselskap der eierandelen besittes,

k) «startkapital» kapital som definert i artikkel 57 bokstav a) 
og b) i direktiv 2006/48/EF,

l) «ansvarlig kapital» ansvarlig kapital som definert i avdeling 
V kapittel 2 avsnitt 1 i direktiv 2006/48/EF,

m) «varig medium» en innretning som gjør en investor i stand 
til å lagre opplysninger som er rettet til vedkommende 
personlig, på en slik måte at opplysningene er tilgjengelige 
for bruk i framtiden i et tidsrom som er tilstrekkelig for 
opplysningenes formål, og som gir mulighet til uendret 
gjengivelse av de lagrede opplysningene,

n) «omsettelige verdipapirer»

i) aksjer i selskaper og andre verdipapirer som kan 
sidestilles med aksjer i selskaper («aksjer»),

ii) obligasjoner og andre former for gjeldsinstrumenter 
(«obligasjoner»),

iii) alle andre omsettelige verdipapirer som gir rett til å 
erverve slike omsettelige verdipapirer ved tegning eller 
ombytting,

o) «pengemarkedsinstrumenter» instrumenter som normalt 
omsettes på pengemarkedet, er likvide og har en verdi som 
kan fastsettes med nøyaktighet til enhver tid,

p) «fusjon» en transaksjon der

i) et eller flere investeringsforetak eller investeringsav-
delinger i slike, de «overdragende investeringsforeta-
kene», oppløses uten avvikling og overfører alle sine 
eiendeler og forpliktelser til et annet eksisterende in-
vesteringsforetak eller en investeringsavdeling i dette, 
det «overtakende investeringsforetaket», mot at deres 
andelseiere får utstedt andeler i det overtakende inves-
teringsforetaket og eventuelt et kontantbeløp som ikke 
overstiger 10 % av andelenes nettoverdi,

ii) to eller flere investeringsforetak eller investeringsav-
delinger i slike, de «overdragende investeringsforeta-
kene», oppløses uten avvikling og overfører alle sine 
eiendeler og forpliktelser til et investeringsforetak som 
de oppretter, eller en investeringsavdeling i dette, det 
«overtakende investeringsforetaket», mot at deres an-
delseiere får utstedt andeler i det overtakende investe-
ringsforetaket og eventuelt et kontantbeløp som ikke 
overstiger 10 % av andelenes nettoverdi,

iii) et eller flere investeringsforetak eller investeringsav-
delinger i slike, de «overdragende investeringsforeta-
kene», fortsetter å eksistere inntil gjelden er innfridd og 
overfører sine netto eiendeler til en annen investerings-
avdeling i samme investeringsforetak, til et investe-
ringsforetak som de oppretter, eller til et annet eksiste-
rende investeringsforetak eller en investeringsavdeling 
i dette, det «overtakende investeringsforetaket»,
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q) «fusjon over landegrensene» en fusjon av 
investeringsforetak

i) der minst to av dem er opprettet i forskjellige 
medlemsstater, eller

ii) som er opprettet i samme medlemsstat, til et nystiftet 
investeringsforetak opprettet i en annen medlemsstat,

r) «innenlandsk fusjon» en fusjon mellom investeringsforetak 
opprettet i samme medlemsstat der minst ett av de berørte 
investeringsforetakene er blitt underrettet i henhold til 
artikkel 93.

2. Med hensyn til nr. 1 bokstav b) skal et forvaltningsselskaps 
alminnelige virksomhet omfatte de funksjoner som er 
omhandlet i vedlegg II.

3. Med hensyn til nr. 1 bokstav g) skal alle de 
forretningssteder som er opprettet i samme medlemsstat av et 
forvaltningsselskap med hovedkontor i en annen medlemsstat, 
anses som én enkelt filial.

4. Med hensyn til nr. 1 bokstav i) ii) får følgende anvendelse:

a) Et datterforetak av et datterforetak skal også betraktes som 
et datterforetak av morforetaket som er overordnet disse 
foretakene.

b) Situasjoner der to eller flere fysiske eller juridiske personer 
er varig knyttet til samme person ved kontroll, anses også 
som en nær forbindelse mellom slike personer.

5. Med hensyn til nr. 1 bokstav j) skal stemmerettene 
omhandlet i artikkel 9 og 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av 
innsynskrav med hensyn til opplysninger om utstedere av 
verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked(1) 
tas i betraktning.

6. Med hensyn til nr. 1 bokstav l) får artikkel 13–16 i direktiv 
2006/49/EF tilsvarende anvendelse.

7. Med hensyn til nr. 1 bokstav n) skal «omsettelige 
verdipapirer» ikke omfatte metodene og hjelpemidlene 
omhandlet i artikkel 51.

Artikkel 3

Følgende foretak omfattes ikke av dette direktiv:

a) foretak for kollektiv investering av lukket type,

b) foretak for kollektiv investering som skaffer til veie midler 
uten å tilby sine andeler til offentligheten i Fellesskapet 
eller i en del av det,

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.

c) foretak for kollektiv investering der salg av andeler i 
henhold til fondsreglene eller investeringsselskapets 
stiftelsesdokumenter er forbeholdt offentligheten i 
tredjestater,

d) de kategorier av foretak for kollektiv investering som er 
fastsatt i forskrifter i de medlemsstater der foretaket for 
kollektiv investering er opprettet, og som på grunn av 
sin investerings- og lånepolitikk ikke kommer inn under 
reglene fastsatt i kapittel VII og artikkel 83.

Artikkel 4

I dette direktiv skal et investeringsforetak anses å være opprettet 
i sin hjemstat.

KAPITTEL II

GODKJEnnInG aV InVESTErInGSFOrETaK

Artikkel 5

1. Ingen investeringsforetak skal kunne utøve sin virksomhet 
med mindre det er godkjent i henhold til dette direktiv.

Godkjenningen er gyldig i alle medlemsstater.

2. Et investeringsfond skal godkjennes bare dersom 
vedkommende myndigheter i dets hjemstat har innvilget 
forvaltningsselskapets søknad om å forvalte dette 
investeringsfondet og godkjent fondsreglene og valg av 
depotmottaker. Et investeringsselskap skal godkjennes bare 
dersom vedkommende myndigheter i dets hjemstat har godkjent 
både dets stiftelsesdokumenter og valg av depotmottaker og 
eventuelt det utpekte forvaltningsselskapets søknad om å 
forvalte dette investeringsselskapet.

3. Dersom investeringsforetaket ikke er opprettet 
i forvaltningsselskapets hjemstat, skal vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat ta 
stilling til forvaltningsselskapets søknad om å forvalte 
investeringsforetaket i samsvar med artikkel 20, uten at dette 
berører nr. 2. Godkjenningen skal ikke være underlagt et krav  
om at investeringsforetaket skal forvaltes av et 
forvaltningsselskap som har sitt forretningskontor i 
investeringsforetakets hjemstat, eller at forvaltningsselskapet 
utøver eller delegerer noen virksomhet i investeringsforetakets 
hjemstat.

4. Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat skal ikke godkjenne et investeringsforetak dersom

a) de kan fastslå at investeringsselskapet ikke oppfyller 
vilkårene fastsatt i kapittel V, eller

b) forvaltningsselskapet ikke er godkjent for å forvalte 
investeringsforetak i sin hjemstat.
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Uten at dette berører artikkel 29 nr. 2, skal forvaltnings-
selskapet eller eventuelt investeringsselskapet innen to 
måneder etter at en fullstendig søknad er innlevert, underrettes 
om hvorvidt godkjenning av investeringsforetaket er innvilget.

Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat 
skal ikke godkjenne et investeringsforetak dersom medlemmene 
av ledelsen hos depotmottakeren mangler den aktelse eller 
erfaring som er nødvendig også i forbindelse med den type 
investeringsforetak som skal forvaltes. For dette formål skal 
vedkommende myndigheter umiddelbart meddeles navnene på 
medlemmene av ledelsen hos depotmottakeren og underrettes 
om enhver utskiftning av medlemmer av ledelsen.

Med medlemmer av ledelsen menes personer som i henhold til 
lov eller stiftelsesdokumenter representerer depotmottakeren, 
eller som faktisk fastsetter retningslinjene for virksomheten 
hos depotmottakeren.

5. Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat skal ikke gi godkjenning dersom investeringsforetaket 
rettslig (f.eks. gjennom en bestemmelse i fondsreglene eller 
stiftelsesdokumentene) er forhindret fra å markedsføre sine 
andeler i hjemstaten.

6. Verken forvaltningsselskapet eller depotmottakeren skal 
skiftes ut, ei heller skal fondsreglene eller investeringsselskapets 
stiftelsesdokumenter endres, uten at vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat har godkjent 
dette.

7. Medlemsstatene skal sikre at fullstendige opplysninger 
om de lover og forskrifter som gjennomfører dette direktiv og 
gjelder investeringsforetakenes opprettelse og virkemåte, er 
lett tilgjengelige fra andre steder eller via elektroniske midler. 
Medlemsstatene skal sikre at slik informasjon er tilgjengelig på 
minst ett av de språk som er vanlig i internasjonale finanskretser, 
og at den er klar, entydig og ajourført.

KAPITTEL III

PLIKTEr mED HEnSYn TIL 
FOrVaLTnInGSSELSKaPEr

AVSNITT 1

Vilkår for å starte virksomhet

Artikkel 6

1. For å starte virksomhet som forvaltningsselskap kreves 
det forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndigheter 
i forvaltningsselskapets hjemstat. Godkjenning gitt til et 
forvaltningsselskap i henhold til dette direktiv, skal ha gyldighet 
i alle medlemsstater.

2. Forvaltningsselskapets virksomhet skal begrenses til 
forvaltning av investeringsforetak som er godkjent i samsvar 
med dette direktiv, med unntak av forvaltning utover dette 
av andre foretak for kollektiv investering som ikke omfattes 
av dette direktiv, og som forvaltningsselskapet er underlagt 
tilsyn for, men hvis andeler ikke kan markedsføres i andre 
medlemsstater i henhold til dette direktiv.

I dette direktiv omfatter forvaltning av investeringsforetak 
funksjonene nevnt i vedlegg II.

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene i tillegg til 
forvaltning av investeringsforetak, gi forvaltningsselskapene 
tillatelse til å yte følgende tjenester:

a) forvaltning av investeringsporteføljer, herunder dem som 
eies av pensjonsfond, på skjønnsmessig, individuelt basis 
og etter investors instruks, når porteføljene omfatter ett 
eller flere av de instrumenter som er nevnt i vedlegg I 
avsnitt C i direktiv 2004/39/EF, og

b) som tilknyttede tjenester:

i) investeringsrådgivning om ett eller flere av 
instrumentene nevnt i vedlegg I avsnitt C i direktiv 
2004/39/EF,

ii) oppbevaring og forvaltning av andeler i foretak for 
kollektiv investering.

Forvaltningsselskaper skal ikke gis godkjenning i henhold 
til dette direktiv til utelukkende å yte tjenestene omhandlet i 
dette nummer, eller til å yte tilknyttede tjenester uten å være 
godkjent til å yte tjenestene omhandlet i bokstav a) første ledd.

4. Artikkel 2 nr. 2 og artikkel 12, 13 og 19 i direktiv 2004/39/
EF får anvendelse på forvaltningsselskapers yting av tjenestene 
omhandlet i nr. 3.

Artikkel 7

1. Uten at dette berører andre allmenne vilkår fastsatt i 
nasjonal lovgivning, skal vedkommende myndigheter ikke gi 
godkjenning til et forvaltningsselskap med mindre

a) forvaltningsselskapet har en startkapital på minst EUR 125 
000, idet det tas hensyn til følgende:

i) Dersom verdien av forvaltningsselskapets porteføljer 
overstiger 250 000 000 euro, er forvaltningsselskapet 
forpliktet til å ha til rådighet et ytterligere beløp 
ansvarlig kapital som skal tilsvare 0,02 % av den del 
av verdien av forvaltningsselskapets porteføljer som 
overstiger 250 000 000 euro, men den påkrevde sum 
av startkapitalen og det ytterligere beløpet skal likevel 
ikke overstige 10 000 000 euro.

ii) I dette nummer anses følgende porteføljer for å være 
forvaltningsselskapets porteføljer:

– investeringsfond som forvaltes av 
forvaltningsselskapet, herunder porteføljer som 
det har delegert forvaltningen av til tredjemann, 
med unntak av porteføljer som det selv forvalter på 
oppdrag fra tredjemann,
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– investeringsselskaper som forvaltningsselskapet er 
det utpekte forvaltningsselskap for,

– andre foretak for kollektiv investering som forvaltes 
av forvaltningsselskapet, herunder porteføljer som 
det har delegert forvaltningen av til tredjemann, 
med unntak av porteføljer som det selv forvalter på 
oppdrag fra tredjemann.

iii) Uavhengig av det beløp som følger av disse kravene, 
skal forvaltningsselskapets ansvarlige kapital ikke 
på noe tidspunkt være mindre enn beløpet fastsatt i 
artikkel 21 i direktiv 2006/49/EF.

b) de personer som i praksis leder virksomheten i 
forvaltningsselskapet, har den aktelse og erfaring 
som er nødvendig også i forbindelse med den type 
investeringsforetak som forvaltningsselskapet forvalter, 
vedkommende myndigheter umiddelbart meddeles navnet 
på disse personene og underrettes om enhver utskiftning av 
dem, og forvaltningsselskapets forretningsførsel fastlegges 
av minst to personer som oppfyller disse vilkårene,

c) søknaden om godkjenning ledsages av en 
virksomhetsplan som minst viser forvaltningsselskapets 
organisasjonsstruktur, og

d) forvaltningsselskapet har sitt hovedkontor og 
forretningskontor i samme medlemsstat.

Med hensyn til bokstav a) første ledd kan medlemsstatene gi 
forvaltningsselskaper tillatelse til ikke å tilveiebringe inntil 
50 % av det ytterligere beløpet ansvarlig kapital omhandlet 
i bokstav a) i) dersom de har en garanti på tilsvarende beløp 
fra en kredittinstitusjon eller et forsikringsselskap med 
forretningskontor i en medlemsstat eller i en tredjestat der det er 
underlagt tilsynsregler som vedkommende myndigheter anser 
som likeverdige med dem som er fastsatt i fellesskapsretten.

2. Dersom det finnes nære forbindelser mellom 
forvaltningsselskapet og andre fysiske eller juridiske personer, 
skal vedkommende myndigheter gi godkjenning bare dersom 
disse nære forbindelsene ikke hindrer dem i å utføre sine 
tilsynsoppgaver på en forsvarlig måte.

Vedkommende myndigheter skal også nekte å gi godkjenning 
dersom de hindres i å utføre sine tilsynsoppgaver på en 
forsvarlig måte fordi en eller flere fysiske eller juridiske 
personer som forvaltningsselskapet har nære forbindelser til, er 
underlagt en tredjestats lover eller forskrifter, eller fordi det er 
vanskelig å håndheve disse lovene og forskriftene.

Vedkommende myndigheter skal kreve at forvaltningsselskapet 
gir dem de opplysninger de trenger for til enhver tid å kunne 
forsikre seg om at vilkårene i dette nummer er oppfylt.

3. Innen seks måneder etter at en fullstendig søknad er 
innlevert, skal vedkommende myndigheter underrette søkeren 
om hvorvidt godkjenning er gitt. Avslag på søknaden skal 
begrunnes.

4. Et forvaltningsselskap kan starte virksomhet så snart 
godkjenning er gitt.

5. Vedkommende myndigheter kan tilbakekalle 
godkjenningen tildelt et forvaltningsselskap som omfattes av 
dette direktiv, bare dersom selskapet

a) innen tolv måneder ikke gjør bruk av godkjenningen, gir 
uttrykkelig avkall på den eller har opphørt å utøve den 
virksomhet som omfattes av dette direktiv i mer enn seks 
måneder, med mindre den berørte medlemsstat fastsetter at 
godkjenningen i slike tilfeller bortfaller,

b) har fått godkjenningen ved hjelp av uriktige opplysninger 
eller andre uregelmessigheter,

c) ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for 
godkjenningen,

d) ikke lenger overholder bestemmelsene i direktiv 2006/49/
EF, dersom godkjenningen også omfatter skjønnsmessig 
porteføljeforvaltning som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 
bokstav a) i dette direktiv,

e) har gjort seg skyldig i alvorlige eller systematiske 
overtredelser av bestemmelser vedtatt i henhold til dette 
direktiv, eller

f) kommer inn under et av de tilfeller der nasjonal lovgivning 
fastsetter at godkjenningen skal tilbakekalles.

Artikkel 8

1. Vedkommende myndigheter skal ikke gi godkjenning 
til å starte virksomhet som forvaltningsselskap før de har fått 
melding om identiteten til aksjeeiere eller deltakere, enten de 
er fysiske eller juridiske personer, som direkte eller indirekte 
har en kvalifiserende eierandel, og om størrelsen på denne 
eierandel.

Vedkommende myndigheter skal nekte å gi godkjenning 
dersom de, tatt i betraktning behovet for å sikre en sunn og 
fornuftig ledelse av forvaltningsselskapet, ikke er overbevist 
om at aksjeeierne eller deltakerne som er omhandlet i første 
ledd, er egnet.

2. Medlemsstatene skal ikke overfor filialer av forvaltnings-
selskaper med forretningskontor utenfor Fellesskapet som 
starter eller allerede utøver virksomhet, anvende bestemmelser 
som fører til en gunstigere behandling enn den som gis filialer av 
forvaltningsselskaper med forretningskontor i en medlemsstat.

3. Vedkommende myndigheter i den andre berørte 
medlemsstaten skal rådspørres før det gis godkjenning til et 
forvaltningsselskap som er ett av følgende:

a) datterforetak av et annet forvaltningsselskap, et verdi-
papirforetak, en kredittinstitusjon eller et forsikringsforetak 
med godkjenning i en annen medlemsstat,
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b) datterforetak av morforetaket til et annet forvaltnings-
selskap, et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon 
eller et forsikringsforetak med godkjenning i en annen 
medlemsstat, eller

c) selskap kontrollert av de samme fysiske eller juridiske 
personer som kontrollerer et annet forvaltningsforetak, 
et verdipapirforetak, en kredittinstitusjon eller et 
forsikringsforetak med godkjenning i en annen 
medlemsstat.

AVSNITT 2

Forbindelser med tredjestater

Artikkel 9

1. Forbindelser med tredjestater skal reguleres i samsvar 
med de relevante regler som er fastsatt i artikkel 15 i direktiv 
2004/39/EF.

I dette direktiv skal begrepet «investeringsforetak» 
benyttet i artikkel 15 i direktiv 2004/39/EF forstås 
som «forvaltningsselskap(er)», og begrepet «yte 
investeringstjenester» benyttet i artikkel 15 nr. 1 i direktiv 
2004/39/EF skal forstås som «yte tjenester».

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
alle vansker av allmenn art som investeringsforetak møter i 
forbindelse med markedsføring av sine andeler i en tredjestat.

AVSNITT 3

Vilkår for å utøve virksomhet

Artikkel 10

1. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal kreve at det forvaltningsselskap de har godkjent, 
til enhver tid oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 6 og 
artikkel 7 nr. 1 og 2.

Et forvaltningsselskaps ansvarlige kapital må ikke falle til 
under det nivå som er fastsatt i artikkel 7 nr. 1 bokstav a). 
Dersom dette likevel skjer, kan vedkommende myndigheter, 
når omstendighetene gjør det berettiget, gi slike foretak 
en begrenset frist til å rette på forholdet eller innstille sin 
virksomhet.

2. Det påligger vedkommende myndigheter i 
et forvaltningsselskaps hjemstat å føre tilsyn med 
forvaltningsselskapet, uansett om forvaltningsselskapet 
oppretter en filial eller yter tjenester i en annen medlemsstat eller 
ikke, uten at dette berører de bestemmelser i dette direktiv som 
pålegger vedkommende myndigheter i et forvaltningsselskaps 
vertsstat et ansvar.

Artikkel 11

1. Kvalifiserende eierandeler i forvaltningsselskaper skal 
være underlagt de samme regler som de som er fastsatt i 
artikkel 10, 10a og 10b i direktiv 2004/39/EF.

2. I dette direktiv skal begrepet «investeringsforetak» 
benyttet i artikkel 10 i direktiv 2004/39/EF forstås som 
«forvaltningsselskap(er)».

Artikkel 12

1. Hver medlemsstat skal utarbeide tilsynsregler som 
forvaltningsselskaper godkjent i den medlemsstaten til enhver 
tid skal overholde ved forvaltning av investeringsforetak 
godkjent i henhold til dette direktiv.

Samtidig som det tas hensyn også til arten investeringsforetak 
som forvaltes av et forvaltningsselskap, skal vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat særlig kreve at 
slike selskaper

a) har gode forvaltningsmessige og regnskapsmessige 
rutiner, kontroll- og sikkerhetsordninger på edb-området 
samt tilfredsstillende interne kontrollmetoder, herunder 
særlig regler for de ansattes personlige transaksjoner 
eller for besittelse eller forvaltning av investeringer i 
finansielle instrumenter med henblikk på investering av 
egne midler, som minst sikrer at enhver transaksjon der 
investeringsforetaket er involvert, kan rekonstrueres med 
hensyn til opprinnelse, parter, art samt tid og sted for 
gjennomføringen, og at investeringsforetakets eiendeler 
som forvaltes av forvaltningsselskapet, investeres i 
samsvar med fondsreglene eller stiftelsesdokumentene 
samt gjeldende lovbestemmelser,

b) er slik oppbygd og organisert at risikoen for at interessene 
til investeringsforetaket eller dets kunder skades på grunn 
av interessekonflikter mellom selskapet og dets kunder, 
mellom to av dets kunder, mellom en av dets kunder og 
et investeringsforetak eller mellom to investeringsforetak, 
begrenses til et minimum.

2. Et forvaltningsselskap som har en godkjenning som også 
omfatter skjønnsmessig porteføljeforvaltning som omhandlet i 
artikkel 6 nr. 3 bokstav a), skal

a) ikke tillates å investere hele eller deler av investorens 
portefølje i andeler i foretak for kollektiv investering 
som det forvalter, med mindre kunden gir sitt generelle 
samtykke til dette på forhånd,

b) med hensyn til de tjenester som er omhandlet i artikkel 
6 nr. 3, være underlagt bestemmelsene fastsatt i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 
om erstatningsordninger for investorer(1).

(1) EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22.



Nr. 49/276 27.8.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. Uten at dette berører artikkel 116, skal Kommisjonen 
innen 1. juli 2010 vedta gjennomføringstiltak som fastsetter 
framgangsmåtene og ordningene nevnt i nr. 1 annet ledd 
bokstav a), og krav til oppbygning og organisering med sikte 
på å redusere interessekonfliktene nevnt i nr. 1 annet ledd  
bokstav b).

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 13

1. Dersom lovgivningen i forvaltningsselskapets hjemstat 
tillater at forvaltningsselskaper delegerer én eller flere av sine 
egne funksjoner til tredjemann med henblikk på å effektivisere 
selskapets virksomhet, skal følgende forutsetninger være 
oppfylt:

a) forvaltningsselskapet skal underrette hjemstatens 
vedkommende myndigheter på en hensiktsmessig måte, 
og vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal uten unødig opphold overbringe informasjonen 
til vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat,

b) mandatet må ikke hindre et effektivt tilsyn med 
forvaltningsselskapet, og må særlig ikke hindre 
forvaltningsselskapet i å handle, eller investeringsforetaket 
i å bli forvaltet, på en måte som best mulig ivaretar 
investorenes interesser,

c) når delegeringen gjelder investeringsforvaltning, skal 
mandatet bare gis til foretak som er godkjent eller registrert 
for kapitalforvaltning og underlagt tilsyn, og delegeringen 
skal oppfylle de fordelingskriterier for investeringer som 
regelmessig fastsettes av forvaltningsselskapet,

d) når mandatet gjelder investeringsforvaltning og gis til et 
foretak i en tredjestat, skal samarbeidet mellom de berørte 
tilsynsmyndigheter sikres,

e) mandat som gjelder kjernevirksomheten i 
investeringsforvaltningen, skal ikke gis til depotmottakeren 
eller til andre foretak hvis interesser kan komme i konflikt 
med forvaltningsselskapets eller andelseiernes interesser,

f) det skal finnes tiltak som gir de personer som leder 
forvaltningsselskapets virksomhet, mulighet til når som 
helst effektivt å overvåke virksomheten til foretaket som 
har fått mandatet,

g) mandatet skal ikke hindre de personer som leder 
forvaltningsselskapets virksomhet, i når som helst å gi 
ytterligere instrukser til det foretak som funksjoner er 
delegert til, og å trekke tilbake mandatet med umiddelbar 
virkning dersom det er i investorenes interesse,

h) med hensyn til arten av de funksjoner som skal delegeres, 
må det foretak som funksjoner skal delegeres til, ha de 
kvalifikasjoner som kreves og evne til å utføre funksjonene, 
og

i) i investeringsforetakets prospekter skal det oppføres hvilke 
funksjoner forvaltningsselskapet har fått tillatelse til å 
delegere i henhold til denne artikkel.

2. Forvaltningsselskapets eller depotmottakerens ansvar 
skal ikke påvirkes av at forvaltningsselskapet har delegert 
funksjoner til tredjemann. Forvaltningsselskapet skal 
ikke delegere så mange av sine funksjoner at det blir et 
postkasseselskap.

Artikkel 14

1. Hver medlemsstat skal utarbeide atferdsregler som 
forvaltningsselskaper godkjent i medlemsstaten til enhver tid 
skal overholde. Slike regler skal minst gjennomføre prinsippene 
i dette nummer. Prinsippene skal sikre at forvaltningsselskapet

a) opptrer korrekt og rettferdig i utøvelsen av sin 
forretningsvirksomhet, slik at interessene til 
investeringsforetaket det forvalter og markedets integritet 
ivaretas så godt som mulig,

b) utviser den nødvendige kompetanse, omhu og aktsomhet 
i sin opptreden, slik at interessene til investeringsforetaket 
det forvalter og markedets integritet ivaretas så godt som 
mulig,

c) har og effektivt utnytter de ressurser og framgangsmåter 
som er nødvendige for å kunne utøve virksomheten på en 
god måte,

d) forsøker å unngå interessekonflikter, og når dette ikke kan 
unngås, sikrer at det investeringsforetaket det forvalter 
behandles rettferdig, og

e) overholder alle lovkrav som gjelder for utøvelsen av 
forretningsvirksomheten, slik at investorenes interesser og 
markedets integritet ivaretas så godt som mulig.

2. Uten at dette berører artikkel 116, skal Kommisjonen 
innen 1. juli 2010 vedta gjennomføringstiltak som skal sikre 
at forvaltningsselskapet overholder de plikter som er fastsatt i 
nr. 1, særlig

a) utarbeide egnede kriterier for korrekt og rettferdig 
opptreden og utvise den nødvendige kompetanse, omhu og 
aktsomhet i investeringsforetakets beste interesse,

b) fastsette de prinsipper som er nødvendige for å sikre at 
forvaltningsselskaper effektivt benytter de ressurser og 
framgangsmåter som er nødvendige for å kunne utøve 
forretningsvirksomheten på en god måte, og
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c) fastslå hvilke tiltak forvaltningsselskapene med rimelighet 
kan forventes å treffe for å påvise, forhindre, forvalte eller 
avsløre interessekonflikter, samt utarbeide hensiktsmessige 
kriterier for å fastslå hvilke typer interessekonflikter som 
kan skade investeringsforetakets interesser.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 15

Forvaltningsselskaper eller eventuelt investeringsselskaper 
skal treffe tiltak i samsvar med artikkel 92 og opprette 
hensiktsmessige framgangsmåter og ordninger for å sikre 
at investorklager behandles korrekt, og at det ikke er lagt 
begrensninger på investorenes utøvelse av sine rettigheter 
i de tilfeller der forvaltningsselskapet er godkjent i en 
annen medlemsstat enn investeringsforetakets hjemstat. 
Disse tiltakene skal tillate at investorer framsetter klager på 
det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i sin 
medlemsstat.

Forvaltningsselskaper skal også utarbeide hensiktsmessige 
framgangsmåter og ordninger for å gjøre informasjon 
tilgjengelig på forespørsel fra offentligheten eller vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat.

AVSNITT 4

Etableringsadgang og adgang til å yte tjenester

Artikkel 16

1. Medlemsstatene skal sikre at et forvaltningsselskap som 
er godkjent av sin hjemstat, på deres territorium kan utøve den 
virksomhet det er godkjent for, enten ved opprettelse av en 
filial eller gjennom adgangen til å yte tjenester.

Dersom et forvaltningsselskap med slik godkjenning 
planlegger å markedsføre andelene i et investeringsforetak det 
forvalter som fastsatt i vedlegg II, i en annen medlemsstat enn 
investeringsforetakets hjemstat, uten å opprette en filial og uten 
planer om å utøve annen virksomhet eller yte andre tjenester, 
skal slik markedsføring bare være omfattet av kravene i kapittel 
XI.

2. Medlemsstatene skal ikke gjøre opprettelsen av en filial 
eller ytelsen av tjenester betinget av krav om godkjenning eller 
krav om innskutt kapital eller andre tiltak med tilsvarende 
virkning.

3. På vilkårene fastsatt i denne artikkel skal et 
investeringsforetak stå fritt til å utpeke eller la seg forvalte av 
et forvaltningsselskap som er godkjent i en annen medlemsstat 
enn investeringsforetakets hjemstat i samsvar med de 
relevante bestemmelser i dette direktiv, forutsatt at et slikt 
forvaltningsselskap oppfyller bestemmelsene i

a) artikkel 17 eller 18, og

b) artikkel 19 og 20.

Artikkel 17

1. I tillegg til å oppfylle vilkårene fastsatt i artikkel 6 og 7 
skal et forvaltningsselskap som ønsker å opprette en filial på 
en annen medlemsstats territorium med sikte på å utøve den 
virksomhet det er godkjent for, underrette vedkommende 
myndigheter i hjemstaten om dette.

2. Medlemsstatene skal kreve at et forvaltningsselskap som 
ønsker å opprette en filial på en annen medlemsstats territorium, 
gir følgende opplysninger og dokumenter i tilknytning til 
underretningen omhandlet i nr. 1:

a) på hvilken medlemsstats territorium forvaltningsselskapet 
har til hensikt å opprette en filial,

b) en virksomhetsplan der det angis hva slags virksomhet 
og tjenester nevnt i artikkel 6 nr. 2 og 3 som er planlagt, 
og hvordan filialen skal være organisert, herunder 
en beskrivelse av risikohåndteringsprosessen som 
forvaltningsselskapet har innført. Den skal også inneholde 
en beskrivelse av de framgangsmåter og ordninger som er 
iverksatt i samsvar med artikkel 15,

c) den adresse i forvaltningsselskapets vertsstat der 
dokumenter kan innhentes, og

d) navnene på dem som utgjør filialens ledelse.

3. Med mindre vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat har grunn til å betvile at 
forvaltningsselskapets administrative struktur eller finansielle 
stilling er hensiktsmessig tatt i betraktning den virksomhet som 
er planlagt, skal de innen to måneder etter at de har mottatt 
opplysningene nevnt i nr. 2, oversende dem til vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat og underrette 
forvaltningsselskapet om dette. De skal også oversende 
nærmere opplysninger om eventuelle erstatningsordninger som 
skal verne investorer.

Dersom vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat nekter å oversende opplysningene nevnt i nr. 2 
til vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat, skal de begrunne avslaget overfor det berørte 
forvaltningsselskapet innen to måneder etter at alle 
opplysningene er mottatt. Et slikt avslag eller manglende svar 
skal kunne prøves for retten i forvaltningsselskapets hjemstat.

Dersom et forvaltningsselskap ønsker å utøve kollektiv 
porteføljeforvaltning som omhandlet i vedlegg II, skal 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat sammen med dokumentasjonen som oversendes til 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat, 
vedlegge en bekreftelse på at forvaltningsselskapet er godkjent 
i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, en beskrivelse 
av omfanget av forvaltningsselskapets godkjenning og 
opplysninger om eventuelle begrensninger på hvilke typer 
investeringsforetak forvaltningsselskapet er godkjent til å 
forvalte.
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4. Et forvaltningsselskap som utøver virksomhet gjennom en 
filial på vertsstatens territorium, skal overholde reglene fastsatt 
av forvaltningsselskapets vertsstat i samsvar med artikkel 14.

5. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat skal ha ansvar for å føre tilsyn med overholdelse av 
nr. 4.

6. Før et forvaltningsselskaps filial starter sin virksomhet, 
skal vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat innen to måneder etter mottak av opplysningene 
omhandlet i nr. 2, forberede tilsynet med forvaltningsselskapets 
overholdelse av de regler som de har ansvaret for.

7. Så snart underretningen er mottatt fra vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat, eller dersom 
underretning ikke er mottatt fra disse myndighetene innen 
utløpet av fristen fastsatt i nr. 6, kan filialen opprettes og starte 
sin virksomhet.

8. Dersom noen av opplysningene som er oversendt 
i samsvar med nr. 2 bokstav b), c) eller d), blir endret, skal 
forvaltningsselskapet skriftlig underrette vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat og vertsstat om 
disse endringene minst én måned før endringene iverksettes, 
slik at vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat kan treffe en beslutning om endring i samsvar med 
nr. 3, og vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat kan gjøre det samme i samsvar med nr. 6.

9. Dersom opplysningene oversendt i samsvar med 
nr. 3 første ledd endres, skal vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat underrette vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat om dette.

Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat 
skal ajourføre opplysningene i bekreftelsen omhandlet i nr. 3 
tredje ledd og alltid underrette vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets vertsstat når det forekommer endringer 
i omfanget av forvaltningsselskapets godkjenning eller i 
opplysningene om eventuelle begrensninger på hvilke typer 
investeringsforetak forvaltningsselskapet er godkjent til å 
forvalte.

Artikkel 18

1. Et forvaltningsselskap som for første gang ønsker å 
utøve den virksomhet det er godkjent til å utøve på en annen 
medlemsstats territorium i henhold til adgangen til å yte 
tjenester, skal formidle følgende opplysninger til vedkommende 
myndigheter i hjemstaten:

a) på hvilken medlemsstats territorium forvaltningsselskapet 
har til hensikt å utøve virksomhet, og

b) en virksomhetsplan der det angis hva slags virksomhet 
og tjenester nevnt i artikkel 6 nr. 2 og 3 som er planlagt, 
herunder en beskrivelse av risikohåndteringsprosessen som 
forvaltningsselskapet har innført. Den skal også inneholde 
en beskrivelse av de framgangsmåter og ordninger som er 
iverksatt i samsvar med artikkel 15.

2. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal innen en måned etter å ha mottatt opplysningene 
nevnt i nr. 1, oversende dem til vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets vertsstat.

Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat 
skal også oversende nærmere opplysninger om eventuelle 
relevante erstatningsordninger som skal verne investorer.

Dersom et forvaltningsselskap ønsker å utøve kollektiv 
porteføljeforvaltning som omhandlet i vedlegg II, skal 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat sammen med dokumentasjonen som oversendes til 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets vertsstat, 
vedlegge en bekreftelse på at forvaltningsselskapet er godkjent 
i henhold til bestemmelsene i dette direktiv, en beskrivelse 
av omfanget av forvaltningsselskapets godkjenning og 
opplysninger om eventuelle begrensninger på hvilke typer 
investeringsforetak forvaltningsselskapet er godkjent til å 
forvalte.

Uten at dette berører artikkel 20 og 93, kan forvaltningsselskapet 
deretter starte sin virksomhet i vertsstaten.

3. Et forvaltningsselskap som utøver virksomhet i henhold 
til adgangen til å yte tjenester, skal overholde reglene fastsatt 
av forvaltningsselskapets hjemstat i samsvar med artikkel 14.

4. Ved endring av opplysninger oversendt i samsvar 
med nr. 1 bokstav b), skal forvaltningsselskapet skriftlig 
melde fra om endringen til vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat og vertsstat før endringen 
iverksettes. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal ajourføre opplysningene i bekreftelsen omhandlet 
i nr. 2 og alltid underrette vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets vertsstat når det forekommer endringer 
i omfanget av forvaltningsselskapets godkjenning eller i 
opplysningene om eventuelle begrensninger på hvilke typer 
investeringsforetak forvaltningsselskapet er godkjent til å 
forvalte.

Artikkel 19

1. Et forvaltningsselskap som utøver kollektiv portefølje-
forvaltning over landegrensene ved å opprette en filial eller i 
henhold til adgangen til å yte tjenester, skal overholde hjemstatens 
regler for organisering av forvaltningsselskaper, herunder regler 
for delegeringsordninger, framgangsmåter for risikohåndtering, 
regler for aktsomhet og tilsyn, framgangsmåtene omhandlet 
i artikkel 12 og forvaltningsselskapets rapporteringskrav. 
Disse reglene skal ikke være strengere enn de som gjelder 
for forvaltningsselskaper som kun utøver sin virksomhet i 
hjemstaten.

2. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal ha ansvar for å føre tilsyn med overholdelse av 
nr. 1.
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3. Et forvaltningsselskap som utøver kollektiv 
porteføljeforvaltning over landegrensene gjennom opprettelse 
av en filial eller i henhold adgangen til å yte tjenester, skal 
overholde reglene for opprettelse og drift av investeringsforetak 
i investeringsforetakets hjemstat, dvs. regler for

a) opprettelse og godkjenning av investeringsforetak,

b) utstedelse og innløsning av andeler og aksjer,

c) investeringspolitikk og begrensninger, herunder beregning 
av samlet engasjement og gjeldsgrad,

d) begrensninger på inn- og utlån og salg uten dekning,

e) verdivurdering av eiendeler og investeringsforetakets 
regnskapsføring,

f) beregning av utstedelses- eller innløsningskursen samt feil 
i beregningen av netto andelsverdi og tilhørende erstatning 
til investorer,

g) utdeling eller reinvestering av inntektene,

h) investeringsforetakets opplysningsplikt og rapporterings-
krav, herunder prospekt, nøkkelinformasjon og periodiske 
rapporter,

i) markedsføringsordninger,

j) forholdet til andelseiere,

k) fusjon og omorganisering av investeringsforetaket,

l) avvikling av investeringsforetaket,

m) innholdet i andelseierregisteret, dersom det er relevant,

n) godkjennings- og tilsynsgebyrer for investeringsforetaket, 
og

o) utøvelse av andelseiernes stemmerett og andre rettigheter i 
henhold til bokstav a)–m).

4. Forvaltningsselskapet skal overholde forpliktelsene 
fastsatt i fondsreglene eller stiftelsesdokumentene og 
forpliktelsene fastsatt i prospektet, som skal være i samsvar 
med gjeldende lov, som omhandlet i nr. 1 og 3.

5. Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat skal ha ansvar for å føre tilsyn med overholdelse av 
nr. 3 og 4.

6. Forvaltningsselskapet skal treffe beslutning om og 
ha ansvar for å vedta og gjennomføre alle de ordninger 
og organisatoriske beslutninger som er nødvendige for å 
sikre overholdelse av reglene for opprettelse og drift av 
investeringsforetaket, av forpliktelsene fastsatt i fondsreglene 
eller stiftelsesdokumentene og av forpliktelsene fastsatt i 
prospektet.

7. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal ha ansvar for å føre tilsyn med egnetheten av 
forvaltningsselskapets ordninger og organisering, slik at 
forvaltningsselskapet kan overholde de forpliktelser og regler 
som gjelder for opprettelse og drift av alle investeringsforetakene 
det forvalter.

8. Medlemsstatene skal sikre at ethvert forvaltningsforetak 
som gis godkjenning i en medlemsstat, ikke underlegges 
ytterligere krav fastsatt i investeringsforetakets hjemstat hva 
angår dette direktivs formål, med unntak for de tilfeller som er 
uttrykkelig omhandlet i dette direktiv.

Artikkel 20

1. Uten at dette berører artikkel 5, skal et forvaltningsselskap 
som søker om å forvalte et investeringsforetak opprettet i en 
annen medlemsstat, legge følgende dokumentasjon fram for 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat:

a) den skriftlige avtalen med depotmottaker omhandlet i 
artikkel 23 og 33, og

b) opplysninger om delegeringsordninger for funksjoner innen 
investeringsforvaltning og administrasjon som omhandlet i 
vedlegg II.

Dersom et forvaltningsselskap allerede forvalter andre 
investeringsforetak av samme type i investeringsforetakets 
hjemstat, skal det være tilstrekkelig å vise til allerede framlagt 
dokumentasjon.

2. I den grad det er nødvendig for å sikre overholdelse av det 
regelverk de har ansvar for, skal vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat kunne be vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat om klargjøring 
og opplysninger i forbindelse med dokumentasjonen 
omhandlet i nr. 1 og, på grunnlag av bekreftelsen omhandlet 
i artikkel 17 og 18, om den type investeringsforetak som det 
søkes godkjenning for, omfattes av forvaltningsselskapets 
godkjenning. Dersom det er relevant, skal vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat uttale seg innen 
ti virkedager etter mottak av den første anmodningen.

3. Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat kan bare avslå forvaltningsselskapets søknad dersom

a) forvaltningsselskapet ikke overholder de regler som hører 
inn under deres ansvarsområde i henhold til artikkel 19,

b) forvaltningsselskapet ikke er godkjent av vedkommende 
myndigheter i hjemstaten til å forvalte den type 
investeringsforetak det søker godkjenning for, eller

c) forvaltningsselskapet ikke har lagt fram dokumentasjonen 
omhandlet i nr. 1.
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Før søknaden avslås, skal vedkommende myndigheter i 
investeringsforetakets hjemstat rådføre seg med vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat.

4. Forvaltningsselskapet skal underrette vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat om alle 
etterfølgende vesentlige endringer av dokumentasjonen 
omhandlet i nr. 1.

Artikkel 21

1. Et forvaltningsselskaps vertsstat kan for statistikkformål 
kreve at alle forvaltningsselskaper som har filialer på 
dens territorium, jevnlig skal inngi rapport til vertsstatens 
vedkommende myndigheter om den virksomhet det utøver i 
vertsstaten.

2. Et forvaltningsselskaps vertsstat kan kreve at 
forvaltningsselskaper som utøver virksomhet på dens 
territorium gjennom opprettelse av en filial eller i henhold til 
adgangen til å yte tjenester, legger fram de opplysninger som er 
nødvendige for å kunne kontrollere om de overholder reglene 
som forvaltningsselskapets vertsstat har ansvar for, og som 
gjelder for dem.

Disse kravene skal ikke være strengere enn dem denne 
medlemsstaten pålegger forvaltningsselskaper godkjent i 
vedkommende medlemsstat for å kunne kontrollere at de 
overholder de samme standardene.

Forvaltningsselskapene skal sikre at de framgangsmåter og 
ordninger som er omhandlet i artikkel 15, gjør det mulig for 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat å 
innhente opplysningene omhandlet i dette nummer direkte fra 
forvaltningsselskapet.

3. Dersom vedkommende myndigheter i et 
forvaltningsselskaps vertsstat bringer på det rene at et 
forvaltningsselskap som har en filial eller yter tjenester på 
dens territorium, ikke overholder de regler som hører inn 
under deres ansvarsområde, skal de kreve at det berørte 
forvaltningsselskapet bringer overtredelsen til opphør, og 
underrette vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat om dette.

4. Dersom det berørte forvaltningsselskapet nekter å 
legge fram for vertsstaten de opplysninger som hører inn 
under dens ansvarsområde, eller unnlater å treffe nødvendige 
tiltak for å bringe overtredelsen omhandlet i nr. 3 til opphør, 
skal vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat underrette vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat om dette. Vedkommende 
myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat skal ved 
første anledning treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at 
det berørte forvaltningsselskap legger fram de opplysninger 
forvaltningsselskapets vertsstat har anmodet om i henhold til 
nr. 2, eller bringer overtredelsen til opphør. Tiltakenes art skal 
meddeles vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat.

5. Dersom forvaltningsselskapet, til tross for de tiltak som blir 
iverksatt av vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat, eller fordi tiltakene viser seg å være utilstrekkelige 
eller ikke er tilgjengelige i vedkommende medlemsstat, fortsatt 
nekter å legge fram de opplysninger forvaltningsselskapets 
vertsstat har anmodet om i henhold til nr. 2, eller fortsetter 
å bryte lover og forskrifter omhandlet i samme nummer 
som gjelder i vertsstaten, kan vedkommende myndigheter 
i forvaltningsselskapets vertsstat, etter å ha underrettet 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets hjemstat, 
treffe hensiktsmessige tiltak, herunder i henhold til artikkel 
98 og 99, for å forhindre eller straffe ytterlige overtredelser 
og om nødvendig forhindre at forvaltningsselskapet foretar 
ytterligere transaksjoner på deres territorium. Medlemsstatene 
skal sørge for at de rettsdokumenter som er nødvendige for 
å treffe nevnte tiltak, kan forkynnes på deres territorium til 
forvaltningsselskapene. Dersom de tjenester som ytes på 
territoriet til forvaltningsselskapets vertsstat, innbefatter 
forvaltning av investeringsforetak, kan forvaltningsselskapets 
vertsstat kreve at forvaltningsselskapet bringer forvaltningen 
av dette investeringsforetaket til opphør.

6. Eventuelle tiltak som treffes i henhold til nr. 4 eller 5 
og som innebærer tiltak eller sanksjoner, skal være behørig 
begrunnet og meddeles det berørte forvaltningsselskap. Alle 
slike tiltak skal kunne prøves for retten i den medlemsstat der 
de ble truffet.

7. Før framgangsmåten fastsatt i nr. 3, 4 eller 5 iverksettes, 
kan vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
vertsstat i hastesaker treffe de tiltak som måtte være nødvendige 
for å verne interessene til investorer og andre som ytes tjenester. 
Kommisjonen og vedkommende myndigheter i de øvrige 
berørte medlemsstater skal snarest underrettes om slike tiltak.

Etter å ha rådført seg med vedkommende myndigheter i de 
berørte medlemsstater kan Kommisjonen bestemme at den 
aktuelle medlemsstat skal endre eller oppheve disse tiltakene.

8. Vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat skal rådføre seg med vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat før de tilbakekaller 
godkjenningen av forvaltningsselskapet. I slike tilfeller skal 
vedkommende myndigheter i investeringsforetakets hjemstat 
treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre investorenes interesser. 
Disse tiltakene kan omfatte beslutninger som hindrer det 
berørte forvaltningsselskap i å foreta ytterligere transaksjoner 
på deres territorium.

Hvert annet år skal Kommisjonen framlegge en rapport om 
slike tilfeller.

9. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om antallet 
og typen av tilfeller der de nekter godkjenning i henhold til 
artikkel 17 og avslår søknaden i henhold til artikkel 20, samt 
om eventuelle tiltak som er truffet i henhold til nr. 5 i denne 
artikkel.

Hvert annet år skal Kommisjonen framlegge en rapport om 
slike tilfeller.
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KAPITTEL IV

PLIKTER MED HENSYN TIL DEPOTMOTTAKEREN

Artikkel 22

1. Et investeringsfonds eiendeler skal oppbevares av en 
depotmottaker.

2. Depotmottakerens ansvar, som omhandlet i artikkel 24, 
skal ikke berøres av at han overlater til tredjemann alle eller 
deler av de eiendeler han har til oppbevaring.

3. Depotmottakeren skal

a) påse at salg, utstedelse, gjenkjøp, innløsning og mortifikasjon 
av andeler som foretas på vegne av investeringsfondet 
eller forvaltningsselskapet, skjer i samsvar med gjeldende 
nasjonal lovgivning og fondsreglene,

b) påse at andelenes verdi beregnes i samsvar med gjeldende 
nasjonal lovgivning og fondsreglene,

c) utføre forvaltningsselskapets instrukser, med mindre de er i 
strid med gjeldende nasjonal lovgivning eller fondsreglene,

d) påse at han ved transaksjoner som berører et 
investeringsfonds eiendeler, mottar vederlag innen vanlige 
frister,

e) påse at investeringsfondets inntekter benyttes i samsvar 
med gjeldende nasjonal lovgivning og fondsreglene.

Artikkel 23

1. Depotmottakeren skal enten ha sitt forretningskontor eller 
være opprettet i investeringsforetakets hjemstat.

2. Depotmottakeren skal være en virksomhet som er omfattet 
av tilsynsregler og står under løpende tilsyn. Depotmottakeren 
skal også stille tilstrekkelige økonomiske og faglige garantier 
for å kunne utføre sine oppgaver som depotmottaker på en 
effektiv måte og oppfylle de forpliktelser som følger av disse 
oppgavene.

3. Medlemsstatene skal fastsette hvilke kategorier 
virksomheter omhandlet i nr. 2 som kan velges som 
depotmottaker.

4. Depotmottakeren skal gjøre det mulig for vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat å innhente, 
på anmodning, alle de opplysninger som depotmottakeren 
har skaffet seg under utførelsen av sine plikter, og som er 
nødvendige for at vedkommende myndigheter skal kunne føre 
tilsyn med at investeringsforetaket overholder dette direktiv.

5. Dersom forvaltningsselskapets hjemstat ikke er 
investeringsforetakets hjemstat, skal depotmottakeren 
undertegne en skriftlig avtale med forvaltningsselskapet som 
regulerer den utveksling av opplysninger som er nødvendig for 
at depotmottakeren skal kunne utføre oppgavene omhandlet i 
artikkel 22 og i andre lover eller forskrifter som får anvendelse 
for depotmottakere i investeringsforetakets hjemstat.

6. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak knyttet til 
de tiltak som depotmottakeren skal treffe for å kunne utføre sine 
plikter med hensyn til et investeringsforetak som forvaltes av et 
forvaltningsselskap opprettet i en annen medlemsstat, herunder 
hvilke opplysninger som må være inntatt i standardavtalen som 
skal benyttes av depotmottakeren og forvaltningsselskapet i 
henhold til nr. 5.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 24

Depotmottakeren skal i henhold til nasjonal lovgivning 
i investeringsforetakets hjemstat være ansvarlig overfor 
forvaltningsselskapet og andelseierne for ethvert tap disse 
måtte bli påført som følge av at depotmottakeren unnlater å 
utføre sine plikter eller utfører dem på en mangelfull måte.

Ansvaret overfor andelseierne kan gjøres gjeldende direkte 
eller indirekte gjennom forvaltningsselskapet, avhengig av 
hvilken rettslig status forholdet mellom depotmottakeren, 
forvaltningsselskapet og andelseierne har.

Artikkel 25

1. Ingen selskaper kan opptre både som forvaltningsselskap 
og som depotmottaker.

2. Forvaltningsselskapet og depotmottakeren skal utøve 
sin virksomhet uavhengig av hverandre og utelukkende i 
andelseiernes interesse.

Artikkel 26

Loven eller fondsreglene skal fastsette vilkårene for skifte av 
forvaltningsselskap og depotmottaker og regler som sikrer vern 
av andelseierne ved slikt skifte.
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KAPITTEL V

PLIKTER MED HENSYN TIL 
INVESTERINGSSELSKAPER

AVSNITT 1

Vilkår for å starte virksomhet

Artikkel 27

For å starte virksomhet som investeringsselskap kreves 
det forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndigheter i 
investeringsselskapets hjemstat.

Medlemsstatene skal fastsette hvilken juridisk form et 
investeringsselskap skal ha.

Investeringsselskapets forretningskontor skal ligge i 
investeringsselskapets hjemstat.

Artikkel 28

Et investeringsselskap kan ikke utøve annen virksomhet enn 
den som er nevnt i artikkel 1 nr. 2.

Artikkel 29

1. Uten at dette berører andre alminnelige vilkår fastsatt i 
den nasjonale lovgivning, skal vedkommende myndigheter 
i investeringsselskapets hjemstat ikke gi godkjenning til et 
investeringsselskap som ikke har utpekt et forvaltningsselskap, 
med mindre investeringsselskapet har en tilstrekkelig 
startkapital på minst 300 000 euro.

Dersom et investeringsselskap ikke har utpekt et 
forvaltningsselskap som er godkjent i henhold til dette direktiv, 
gjelder dessuten følgende:

a) godkjenning skal gis bare dersom søknaden om godkjenning 
er ledsaget av en virksomhetsplan som minst angir hvordan 
investeringsselskapet skal være organisert,

b) medlemmene av ledelsen i investeringsselskapet skal ha den 
aktelse og erfaring som er nødvendig også i forbindelse med 
den type virksomhet som investeringsselskapet driver. Av 
denne grunn skal vedkommende myndigheter umiddelbart 
meddeles navnet på medlemmer av ledelsen og underrettes 
om enhver utskiftning av dem. Investeringsselskapets 
forretningsførsel skal bestemmes av minst to personer 
som oppfyller disse vilkårene. Med «medlemmer av 
ledelsen» menes personer som i henhold til lov eller 
stiftelsesdokumentene representerer investeringsselskapet, 
eller som faktisk fastsetter retningslinjene for virksomheten 
i selskapet, og

c) dersom det dessuten finnes nære forbindelser mellom 
investeringsselskapet og andre fysiske eller juridiske 
personer, skal vedkommende myndigheter gi godkjenning 
bare dersom disse forbindelsene ikke hindrer dem i å utføre 
sine tilsynsoppgaver på en forsvarlig måte.

Vedkommende myndigheter i investeringsselskapets hjemstat 
skal også nekte å gi godkjenning dersom de hindres i å utføre 
sine tilsynsoppgaver på en forsvarlig måte fordi en eller flere 
fysiske eller juridiske personer som forvaltningsselskapet 
har nære forbindelser til, er underlagt en tredjestats lover og 
forskrifter, eller fordi det er vanskelig å håndheve disse lovene 
eller forskriftene.

Vedkommende myndigheter i investeringsselskapets hjemstat 
skal kreve at investeringsselskaper gir dem de opplysninger de 
trenger.

2. Dersom et investeringsselskap ikke har utpekt et 
forvaltningsselskap, skal investeringsselskapet innen seks 
måneder etter at en fullstendig søknad er innlevert, underrettes 
om hvorvidt godkjenning er gitt. Avslag på søknaden skal 
begrunnes.

3. Et investeringsselskap kan starte virksomhet så snart 
godkjenning er gitt.

4. Vedkommende myndigheter i investeringsselskapets 
hjemstat kan tilbakekalle en godkjenning gitt til et 
investeringsselskap som omfattes av dette direktiv, bare når 
investeringsselskapet

a) innen tolv måneder ikke gjør bruk av godkjenningen, gir 
uttrykkelig avkall på den eller har opphørt å utøve den 
virksomhet som omfattes av dette direktiv i mer enn seks 
måneder, med mindre den berørte medlemsstat fastsetter at 
godkjenningen i slike tilfeller bortfaller,

b) har fått godkjenningen ved hjelp av uriktige opplysninger 
eller andre uregelmessigheter,

c) ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for 
godkjenningen,

d) har gjort seg skyldig i alvorlige eller systematiske 
overtredelser av bestemmelser vedtatt i henhold til dette 
direktiv, eller

e) kommer inn under et av de tilfeller der nasjonal lovgivning 
fastsetter at godkjenningen skal tilbakekalles.

AVSNITT 2

Vilkår for å utøve virksomhet

Artikkel 30

Artikkel 13 og 14 får tilsvarende anvendelse på investerings-
selskaper som ikke har utpekt et forvaltningsselskap som er 
godkjent i henhold til dette direktiv.

I artiklene omhandlet i første ledd skal «forvaltningsselskap» 
forstås som «investeringsselskap».

Et investeringsselskap kan bare forvalte eiendeler i sin egen 
portefølje og kan under ingen omstendighet gis mandat til å 
forvalte eiendeler på vegne av tredjemann.
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Artikkel 31

Hvert investeringsselskaps hjemstat skal utarbeide 
tilsynsregler som investeringsselskaper som ikke har utpekt et 
forvaltningsselskap som er godkjent i henhold til dette direktiv, 
til enhver tid skal overholde.

Samtidig som det tas hensyn også til investeringsselskapets 
art, skal vedkommende myndigheter i investeringsselskapets 
hjemstat særlig kreve at selskapet har gode forvaltningsmessige 
og regnskapsmessige rutiner, kontroll- og sikkerhetsordninger 
på edb-området samt tilfredsstillende interne kontrollmetoder, 
herunder særlig regler for de ansattes personlige transaksjoner 
eller for besittelse eller forvaltning av investeringer i finansielle 
instrumenter med henblikk på investering av dets startkapital, 
som minst sikrer at enhver transaksjon der selskapet er involvert, 
kan rekonstrueres med hensyn til opprinnelse, parter, art samt 
tid og sted for gjennomføringen, og at investeringsselskapets 
eiendeler investeres i samsvar med stiftelsesdokumentene samt 
gjeldende lovbestemmelser.

AVSNITT 3

Plikter med hensyn til depotmottakeren

Artikkel 32

1. Et investeringsselskaps eiendeler skal oppbevares av en 
depotmottaker.

2. Depotmottakerens ansvar, som omhandlet i artikkel 34, 
skal ikke berøres av at han overlater til tredjemann alle eller 
deler av de eiendeler han har til oppbevaring.

3. Depotmottakeren skal dessuten

a) påse at salg, utstedelse, gjenkjøp, innløsning og morti-
fikasjon av andeler som foretas av investeringsselskapet 
eller på dets vegne, skjer i samsvar med loven eller 
investeringsselskapets stiftelsesdokumenter,

b) påse at han ved transaksjoner som berører 
investeringsselskapets eiendeler, mottar vederlag innen 
vanlige frister, og

c) påse at investeringsselskapets inntekter benyttes i samsvar 
med loven og stiftelsesdokumentene.

4. Et investeringsselskaps hjemstat kan bestemme at 
investeringsselskaper opprettet på dens territorium som 
utelukkende omsetter sine andeler på én eller flere fondsbørser 
der deres andeler er opptatt til offisiell notering, ikke skal være 
forpliktet til å ha en depotmottaker i henhold til dette direktiv.

Artikkel 76, 84 og 35 skal ikke gjelde slike investerings- 
selskaper. Reglene for verdivurdering av investerings-
selskapenes eiendeler skal imidlertid angis i gjeldende nasjonal 
lovgivning eller i deres stiftelsesdokumenter

5. Et investeringsselskaps hjemstat kan bestemme at 
investeringsselskaper opprettet på dens territorium som 
omsetter minst 80 % av sine andeler på én eller flere fondsbørser 
som er angitt i stiftelsesdokumentene, ikke skal være forpliktet 
til å ha en depotmottaker i henhold til dette direktiv, forutsatt 
at andelene er opptatt til offisiell notering på fondsbørsene 
i de medlemsstater der andelene markedsføres, og at alle 
transaksjoner som et slikt investeringsselskap foretar utenom 
fondsbørsene, bare skjer til børsnotert kurs.

Investeringsselskapets stiftelsesdokumenter skal angi den 
fondsbørs i omsetningsstaten hvis kursnotering er bestemmende 
for den kurs selskapet skal benytte ved transaksjoner utenom 
fondsbørsen i denne staten.

En medlemsstat skal benytte seg av unntaket i første ledd bare 
dersom den anser at andelseierne har et vern tilsvarende det som 
gis andelseiere i investeringsforetak som har en depotmottaker 
i henhold til dette direktiv.

Investeringsselskaper omhandlet i dette nr. og i nr. 4 skal særlig

a) angi i stiftelsesdokumentene hvilke metoder som benyttes 
ved beregning av andelenes nettoverdi, med mindre dette er 
angitt i nasjonal lovgivning,

b) intervenere i markedet for å forhindre at børsverdien av 
deres andeler avviker fra nettoverdien med mer enn 5 %,

c) fastsette andelenes nettoverdi, meddele den til 
vedkommende myndigheter minst to ganger per uke og 
offentliggjøre den to ganger per måned.

En uavhengig revisor skal minst to ganger per måned påse at 
beregningen av andelenes verdi foretas i samsvar med loven og 
investeringsselskapets stiftelsesdokumenter.

Ved disse anledningene skal revisoren forvisse seg om 
at investeringsselskapets eiendeler investeres i henhold 
til bestemmelsene i loven og investeringsselskapets 
stiftelsesdokumenter.

6. Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen navnet på 
de investeringsselskaper som nyter godt av unntakene i nr. 4  
og 5.

Artikkel 33

1. Depotmottakeren skal enten ha sitt forretningskontor eller 
være opprettet i samme medlemsstat som investeringsselskapet.

2. Depotmottakeren skal være en virksomhet som er 
omfattet av tilsynsregler og står under løpende tilsyn.

3. Medlemsstatene skal fastsette hvilke kategorier 
virksomheter omhandlet i nr. 2 som kan velges som 
depotmottaker.
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4. Depotmottakeren skal gjøre det mulig for vedkommende 
myndigheter i investeringsforetakets hjemstat å innhente, 
på anmodning, alle de opplysninger som depotmottakeren 
har skaffet seg under utførelsen av sine plikter, og som er 
nødvendige for at vedkommende myndigheter skal kunne føre 
tilsyn med at investeringsforetaket overholder dette direktiv.

5. Dersom forvaltningsselskapets hjemstat ikke er 
investeringsforetakets hjemstat, skal depotmottakeren 
undertegne en skriftlig avtale med forvaltningsselskapet som 
regulerer den utveksling av opplysninger som er nødvendig for 
at depotmottakeren skal kunne utføre oppgavene omhandlet i 
artikkel 32 og i andre lover eller forskrifter som får anvendelse 
for depotmottakere i investeringsforetakets hjemstat.

6. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak knyttet til 
de tiltak som depotmottakeren skal treffe for å kunne utføre sine 
plikter med hensyn til et investeringsforetak som forvaltes av et 
forvaltningsselskap opprettet i en annen medlemsstat, herunder 
hvilke opplysninger som må være inntatt i standardavtalen som 
skal benyttes av depotmottakeren og forvaltningsselskapet i 
henhold til nr. 5.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 34

Depotmottakeren skal i henhold til nasjonal lovgivning 
i investeringsselskapets hjemstat være ansvarlig overfor 
investeringsselskapet og andelseierne for ethvert tap disse 
måtte bli påført som følge av at depotmottakeren unnlater å 
utføre sine plikter eller utfører dem på en mangelfull måte.

Artikkel 35

1. Ingen selskaper kan opptre både som investeringsselskap 
og som depotmottaker.

2. Depotmottakeren skal utøve sin virksomhet utelukkende i 
andelseiernes interesse.

Artikkel 36

Loven eller investeringsselskapets stiftelsesdokumenter skal 
fastsette vilkår for skifte av depotmottaker og regler som sikrer 
vern av andelseierne ved slikt skifte.

KAPITTEL VI

FUSJON MELLOM INVESTERINGSFORETAK

AVSNITT 1

Prinsipp, godkjenning og tillatelse

Artikkel 37

I dette kapittel skal et investeringsforetak også anses å omfatte 
investeringsavdelinger i investeringsforetaket.

Artikkel 38

1. Medlemsstatene skal, med forbehold for vilkårene fastsatt 
i dette kapittel og uten hensyn til hvordan investeringsforetaket 
er stiftet i henhold til artikkel 1 nr. 3, tillate fusjoner over 
landegrensene og innenlandske fusjoner som fastsatt i artikkel 
2 nr. 1 bokstav q) og r) i samsvar med én eller flere av 
fusjonsmetodene omhandlet i artikkel 2 nr. 1 bokstav p).

2. De fusjonsmetodene som benyttes ved fusjon over 
landegrensene som angitt i artikkel 2 nr. 1 bokstav q), skal være 
fastsatt i lovgivningen i det overdragende investeringsforetakets 
hjemstat.

De fusjonsmetodene som benyttes ved innenlands fusjon 
som fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav r), skal være angitt i 
lovgivningen i den medlemsstat der investeringsforetaket er 
opprettet.

Artikkel 39

1. Fusjoner skal forhåndsgodkjennes av vedkommende 
myndigheter i det overdragende investeringsforetakets 
hjemstat.

2. Det overdragende investeringsforetaket skal legge fram 
følgende opplysninger for vedkommende myndigheter i 
hjemstaten:

a) den felles fusjonsplanen behørig godkjent av både det 
overdragende og det overtakende investeringsforetaket,

b) en ajourført versjon av det overtakende investerings-
foretakets prospekt og nøkkelinformasjon, omhandlet i 
artikkel 78, dersom det overtakende investeringsforetaket 
er opprettet i en annen medlemsstat,

c) en erklæring fra både det overdragende og det overtakende 
investeringsforetakets depotmottakere som bekrefter 
at de i samsvar med artikkel 41 har kontrollert at 
opplysningene omhandlet i artikkel 40 nr. 1 bokstav 
a), f) og g) er i samsvar med dette direktivs krav og de 
respektive investeringsforetakenes fondsregler eller 
stiftelsesdokumenter, og 

d) den informasjon om den planlagte fusjonen som det 
overdragende og det overtakende investeringsforetaket har 
til hensikt å legge fram for sine respektive andelseiere.

Denne informasjonen skal legges fram på en slik måte at 
vedkommende myndigheter i både det overdragende og det 
overtakende investeringsforetakets hjemstat kan lese den 
på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i 
medlemsstaten(e) eller på et språk som disse vedkommende 
myndigheter har godkjent.
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3. Når dokumentasjonen er fullstendig, skal vedkommende 
myndigheter i det overdragende investeringsforetakets hjemstat 
umiddelbart oversende kopi av opplysningene omhandlet 
i nr. 2 til vedkommende myndigheter i det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat. Vedkommende myndigheter 
i henholdsvis det overdragende og det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat skal vurdere hvilken virkning 
den planlagte fusjonen vil kunne ha for andelseierne i de 
overdragende og overtakende investeringsforetakene, for 
å vurdere hvorvidt hensiktsmessig informasjon blir gitt til 
andelseierne.

Dersom vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat finner det nødvendig, kan 
de skriftlig kreve at informasjonen til andelseierne i det 
overdragende investeringsforetaket gjøres klarere.

Dersom vedkommende myndigheter i det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat finner det nødvendig, kan de 
kreve, skriftlig og senest 15 virkedager etter mottak av kopien 
av den fullstendige informasjonen omhandlet i nr. 2, at det 
overtakende investeringsforetaket endrer informasjonen som 
skal legges fram for andelseierne.

I slike tilfeller skal vedkommende myndigheter i det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat underrette vedkommende 
myndigheter i det overdragende investeringsforetakets hjemstat 
om at de har innvendinger. De skal underrette vedkommende 
myndigheter i det overdragende investeringsforetakets hjemstat 
om hvorvidt de er tilfreds med den endrede informasjonen 
som skal legges fram for andelseierne i det overtakende 
investeringsforetaket, innen 20 virkedager etter at de har 
mottatt slik underretning.

4. Vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat skal godkjenne den planlagte 
fusjonen når følgende vilkår er oppfylt:

a) den planlagte fusjonen er i samsvar med alle kravene i 
artikkel 39–42,

b) det overtakende investeringsforetaket har i samsvar med 
artikkel 93 meldt markedsføring av sine andeler i alle 
medlemsstater der det overdragende investeringsforetaket 
enten er godkjent eller har meldt markedsføring av sine 
andeler i samsvar med artikkel 93, og

c) vedkommende myndigheter i det overdragende og det 
overtakende investeringsforetakets hjemstat er tilfreds 
med den informasjonen som foreslås lagt fram for 
andelseierne, eller det ikke er innkommet noen innsigelser 
fra vedkommende myndigheter i det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat i henhold til nr. 3 fjerde 
ledd.

5. Dersom vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat anser at dokumentasjonen 
ikke er fullstendig, skal de innen ti virkedager etter mottak av 
opplysningene omhandlet i nr. 2, be om ytterligere informasjon.

Vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat skal innen 20 virkedager etter 
oversendelse av den fullstendige informasjonen i samsvar 
med nr. 2, underrette det overdragende investeringsforetak om 
hvorvidt fusjonen er godkjent.

Vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat skal også underrette 
vedkommende myndigheter i det overtakende 
investeringsforetakets hjemstat om sin beslutning.

6. Medlemsstatene kan i samsvar med artikkel 57 nr. 1 
annet ledd tillate unntak fra artikkel 52–55 for overtakende 
investeringsforetak.

Artikkel 40

1. Medlemsstatene skal kreve at det overdragende og 
det overtakende investeringsforetaket utarbeider en felles 
fusjonsplan.

Den felles fusjonsplanen skal inneholde følgende opplysninger:

a) angivelse av fusjonstype og berørte investeringsforetak,

b) bakgrunnen og begrunnelsen for den planlagte fusjonen,

c) forventede konsekvenser av den planlagte fusjonen for 
andelseierne i både det overdragende og det overtakende 
investeringsforetaket,

d) de kriterier som er vedtatt for verdivurdering av eiendeler 
og eventuelt forpliktelser på datoen for beregning av 
bytteforholdet, som omhandlet i artikkel 47 nr. 1,

e) beregningsmetode for bytteforholdet,

f) planlagt ikrafttredelsesdato for fusjonen,

g) reglene som gjelder for henholdsvis overføring av eiendeler 
og bytte av andeler, og

h) når det gjelder en fusjon i henhold til artikkel 2 nr. 1 
bokstav p) ii) og eventuelt artikkel 2 nr. 1 bokstav p) 
iii), fondsreglene eller stiftelsesdokumentene for det 
nyopprettede overtakende investeringsforetaket.

Vedkommende myndigheter skal ikke kreve at ytterligere 
informasjon innlemmes i fusjonsplanen.

2. Det overdragende og det overtakende investeringsforetaket 
kan beslutte å innlemme ytterligere punkter i fusjonsplanen.

AVSNITT 2

Tredjemannskontroll, informasjon til andelseierne og andre 
rettigheter for andelseierne

Artikkel 41

Medlemsstatene skal kreve at det overdragende og det 
overtakende investeringsforetakets depotmottakere bekrefter at 
opplysningene omhandlet i artikkel 40 nr. 1 bokstav a), f) og 
g) er i samsvar med dette direktivs krav og deres respektive 
investeringsforetaks fondsregler eller stiftelsesdokumenter.



Nr. 49/286 27.8.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 42

1. Lovgivningen i det overdragende investeringsforetakets 
hjemstat skal gi en depotmottaker eller en uavhengig 
revisor som er godkjent i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet 
revisjon av årsregnskap og konsernregnskap(1), i oppdrag å 
kontrollere følgende:

a) de kriterier som er vedtatt for verdivurdering av eiendeler 
og eventuelt forpliktelser på datoen for beregning av 
bytteforholdet, som omhandlet i artikkel 47 nr. 1,

b) eventuell kontantutbetaling per andel, og

c) metoden for beregning av bytteforholdet samt det faktiske 
bytteforholdet fastsatt på datoen for beregning av forholdet, 
som omhandlet i artikkel 47 nr. 1.

2. Revisorene i det overdragende investeringsforetaket eller 
revisoren i det overtakende investeringsforetaket skal i henhold 
til nr. 1 anses som uavhengige revisorer.

3. En kopi av den uavhengige revisorens eller eventuelt 
depotmottakerens beretning skal på anmodning gjøres 
kostnadsfritt tilgjengelig for andelseierne i både det 
overdragende og det overtakende investeringsforetaket og 
deres respektive vedkommende myndigheter.

Artikkel 43

1. Medlemsstatene skal kreve at overdragende og 
overtakende investeringsforetak gir sine respektive andelseiere 
hensiktsmessige og nøyaktige opplysninger om den planlagte 
fusjonen, slik at de kan foreta en velfundert bedømmelse av 
hvilke konsekvenser den vil få for deres investering.

2. Informasjonen skal legges fram for andelseierne i 
det overdragende og det overtakende investeringsforetaket 
først etter at vedkommende myndigheter i det overdragende 
investeringsforetakets hjemstat har godkjent den planlagte 
fusjonen i henhold til artikkel 39.

Informasjonen skal legges fram minst 30 dager før siste frist 
for anmodning om gjenkjøp eller innløsning eller eventuelt 
konvertering uten ytterligere kostnader i henhold til artikkel 45 
nr. 1.

3. Informasjonen til andelseierne i det overdragende 
og det overtakende investeringsforetaket skal inneholde 
hensiktsmessige og nøyaktige opplysninger om den planlagte 
fusjonen, slik at andelseierne kan ta en velbegrunnet beslutning 
om de mulige konsekvensene fusjonen vil få for deres 
investering, og slik at de kan utøve sine rettigheter i henhold til 
artikkel 44 og 45.

Den skal inneholde følgende:

a) bakgrunnen og begrunnelsen for den planlagte fusjonen,

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87.

b) de mulige konsekvensene den planlagte fusjonen vil kunne 
få for andelseierne, herunder, men ikke begrenset til, 
alle vesentlige forskjeller hva angår investeringspolitikk 
og investeringsstrategi, kostnader, forventet resultat, 
periodisk rapportering, mulig utvanningseffekt på 
investeringsforetakets resultater og eventuelt en tydelig 
advarsel til investorene om at deres skattemessige 
behandling kan bli endret som følge av fusjonen,

c) eventuelle særlige rettigheter andelseiere måtte ha med 
hensyn til den planlagte fusjonen, herunder, men ikke 
begrenset til, retten til å få ytterligere informasjon, retten 
til på anmodning å motta en kopi av beretningen fra den 
uavhengige revisoren eller depotmottakeren og retten til 
å anmode om gjenkjøp eller innløsning eller eventuelt 
konvertering av sine andeler uten ytterligere kostnader i 
henhold til artikkel 45 nr. 1, samt fristen for å utøve denne 
retten,

d) relevante aspekter ved framgangsmåten for og planlagt 
ikrafttredelsesdato for fusjonen, og 

e) en kopi av det overtakende investeringsforetakets 
nøkkelinformasjon, som omhandlet i artikkel 78.

4. Dersom det overdragende eller det overtakende 
investeringsforetaket har mottatt underretning i henhold til 
artikkel 93, skal opplysningene omhandlet i nr. 3 legges fram 
på det offisielle språket eller et av de offisielle språkene i det 
aktuelle investeringsforetakets vertsstat eller på et språk som 
vertsstatens vedkommende myndigheter har godkjent. Det 
investeringsforetaket som er pålagt å legge fram informasjonen, 
skal ha ansvar for oversettelsen. Oversettelsen skal være en 
nøyaktig gjengivelse av originalens innhold.

5. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
nærmere fastsetter innholdet i, formatet på og formidlingsmåten 
for opplysningene omhandlet i nr. 1 og 3.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 44

Dersom medlemsstatens nasjonale lovgivning krever at 
andelseierne godkjenner en fusjon mellom investeringsforetak, 
skal medlemsstaten påse at slik godkjenning ikke krever mer 
enn 75 % av stemmene som faktisk avlegges av andelseiere 
som er til stede eller er representert på andelseiernes 
generalforsamling.

Første ledd berører ikke et eventuelt krav til beslutnings-
dyktighet i nasjonal lovgivning. Medlemsstatene skal ikke 
innføre strengere regler for beslutningsdyktighet for fusjoner 
over landegrensene enn for innenlandske fusjoner, ei heller 
strengere regler for beslutningsdyktighet for fusjoner mellom 
investeringsforetak enn for fusjoner mellom selskaper.
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Artikkel 45

1. Medlemsstatenes lovgivning skal fastsette at 
andelseierne i både det overdragende og det overtakende 
investeringsforetaket skal ha rett til, kostnadsfritt med 
unntak av de kostnader investeringsforetaket tilbakeholder 
for å dekke desinvesteringskostnader, å anmode om gjenkjøp 
eller innløsning av sine andeler eller eventuelt konvertering 
av andelene til andeler i et annet investeringsforetak 
med en liknende investeringspolitikk som forvaltes av 
samme forvaltningsselskap eller av et annet selskap som 
forvaltningsselskapet har forbindelser med gjennom felles 
ledelse eller kontroll eller gjennom en betydelig direkte eller 
indirekte eierandel. Denne rettigheten skal tre i kraft fra det 
øyeblikk andelseierne i det overdragende og det overtakende 
investeringsforetaket er blitt underrettet om den planlagte 
fusjonen i henhold til artikkel 43, og skal bortfalle fem 
virkedager før datoen for beregning av bytteforholdet, som 
omhandlet i artikkel 47 nr. 1.

2. Uten at dette berører nr. 1 og som unntak fra artikkel 84 
nr. 1, skal medlemsstatene når det gjelder fusjoner mellom 
investeringsforetak, tillate vedkommende myndigheter å kreve 
eller tillate midlertidig utsettelse av tegning, gjenkjøp eller 
innløsning av andeler, forutsatt at utsettelsen begrunnes med 
vern av andelseierne.

AVSNITT 3

Kostnader og ikrafttredelse

Artikkel 46

Med unntak av tilfeller der investeringsforetak ikke har utpekt 
et forvaltningsselskap, skal medlemsstatene sikre at alle 
juridiske kostnader, rådgivningskostnader og administrative 
kostnader knyttet til forberedelsen og gjennomføringen av 
fusjonen ikke belastes det overdragende eller det overtakende 
investeringsforetaket eller noen av deres andelseiere.

Artikkel 47

1. For innenlandske fusjoner skal medlemsstatenes 
lovgivning fastsette dato for ikrafttredelse av fusjonen, dato 
for beregning av bytteforholdet for andeler som overdras fra 
det overdragende til det overtakende investeringsforetaket, 
og eventuelt dato for fastsettelse av relevant nettoverdi for 
kontantutbetalinger.

For fusjoner over landegrensene er det lovgivningen i det 
overtakende investeringsforetakets hjemstat som fastsetter 
disse datoene. Medlemsstatene skal sikre at disse datoene, 
der det er relevant, settes til etter godkjenningen av fusjonen 
av andelseierne i det overtakende og det overdragende 
investeringsforetaket.

2. Ikrafttredelsen av fusjonen skal offentliggjøres via 
alle hensiktsmessige kanaler på den måte som er fastsatt 
i lovgivningen i det overtakende investeringsforetakets 
hjemstat, og den skal meldes til vedkommende myndigheter 
i det overtakende og det overdragende investerings- 
foretakets hjemstat.

3. En fusjon som er iverksatt i samsvar med nr. 1, skal ikke 
erklæres ugyldig.

Artikkel 48

1. En fusjon som er iverksatt i samsvar med artikkel 2 nr. 1 
bokstav p) i), skal ha følgende rettsvirkninger:

a) alle eiendeler og forpliktelser i det overdragende 
investeringsforetaket overføres til det overtakende 
investeringsforetaket eller eventuelt til det overtakende 
investeringsforetakets depotmottaker,

b) andelseierne i det overdragende investeringsforetaket blir 
andelseiere i det overtakende investeringsforetaket og har 
eventuelt rett til å motta en kontantutbetaling som ikke 
overstiger 10 % av andelenes nettoverdi i det overdragende 
investeringsforetaket, og

c) det overdragende investeringsforetaket opphører å eksistere 
fra og med fusjonens ikrafttredelse.

2. En fusjon som er iverksatt i samsvar med artikkel 2 nr. 1 
bokstav p) ii), skal ha følgende rettsvirkninger:

a) alle eiendeler og forpliktelser i det overdragende 
investeringsforetaket overføres til det nyopprettede 
overtakende investeringsforetaket eller eventuelt til det 
overtakende investeringsforetakets depotmottaker,

b) andelseierne i det overdragende investeringsforetaket 
blir andelseiere i det nyopprettede overtakende 
investeringsforetaket og har eventuelt rett til å motta en 
kontantutbetaling som ikke overstiger 10 % av andelenes 
nettoverdi i det overdragende investeringsforetaket, og

c) det overdragende investeringsforetaket opphører å eksistere 
fra og med fusjonens ikrafttredelse.

3. En fusjon som er iverksatt i samsvar med artikkel 2 nr. 1 
bokstav p) iii), skal ha følgende rettsvirkninger:

a) nettoeiendelene i det overdragende investeringsforetaket 
overføres til det overtakende investeringsforetaket eller 
eventuelt til det overtakende investeringsforetakets 
depotmottaker,

b) andelseierne i det overdragende investeringsforetaket blir 
andelseiere i det overtakende investeringsforetaket, og

c) det overdragende investeringsforetaket fortsetter å eksistere 
inntil forpliktelsene er innfridd.

4. Medlemsstatene skal vedta en framgangsmåte som 
det overtakende investeringsforetakets forvaltningsselskap 
skal benytte for å bekrefte overfor det overtakende 
investeringsforetakets depotmottaker at overføring av eiendeler 
og eventuelt forpliktelser er fullført. Dersom det overtakende 
investeringsforetaket ikke har utpekt et forvaltningsselskap, skal 
denne bekreftelsen gis til det overtakende investeringsforetakets 
depotmottaker.
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KAPITTEL VII

PLIKTER MED HENSYN TIL INVESTERINGS-
FORETAKENES INVESTERINGSPOLITIKK

Artikkel 49

Dersom et investeringsforetak består av mer enn én 
investeringsavdeling, skal hver avdeling i dette kapittel anses 
som et frittstående investeringsforetak.

Artikkel 50

1. Et investeringsforetak skal utelukkende investere i en 
eller flere av følgende:

a) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som er opptatt til notering eller omsettes på et regulert 
marked som fastsatt i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 
2004/39/EF,

b) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som omsettes i en medlemsstat på et annet marked som er 
regulert, fungerer regelmessig, er anerkjent og er åpent for 
offentligheten,

c) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som er opptatt til offisiell notering på en fondsbørs i 
en tredjestat, eller som omsettes i en tredjestat på et 
annet marked som er regulert, fungerer regelmessig, er 
anerkjent og er åpent for offentligheten, forutsatt at valget 
av fondsbørs eller marked er godkjent av vedkommende 
myndigheter eller fastsatt i loven eller fondsreglene eller i 
investeringsforetakets stiftelsesdokumenter,

d) nyutstedte omsettelige verdipapirer, forutsatt at

i) utstedelsesvilkårene inneholder et bindende tilsagn 
om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering 
på en fondsbørs eller et annet marked som er regulert, 
fungerer regelmessig, er anerkjent og er åpent for 
offentligheten, forutsatt at valget av fondsbørs eller 
marked er godkjent av vedkommende myndigheter 
eller er fastsatt i loven eller fondsreglene eller i 
investeringsforetakets stiftelsesdokumenter, og

ii) opptaket omhandlet i i) finner sted innen ett år etter 
utstedelsen,

e) andeler i investeringsforetak som er godkjent i henhold til 
dette direktiv, eller andre foretak for kollektiv investering i 
henhold til artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b), uansett om de 
er opprettet i en medlemsstat eller ikke, forutsatt at

i) slike andre foretak for kollektiv investering er 
godkjent i henhold til lovgivning som fastsetter at de 
er underlagt tilsyn som vedkommende myndigheter i 
investeringsforetakets hjemstat vurderer som likeverdig 
med det tilsyn som er fastsatt i fellesskapsretten, og at 
samarbeid mellom myndighetene er tilstrekkelig sikret,

ii) andelseiervernet i slike andre foretak for kollektiv 
investering tilsvarer det som gis andelseiere i et 
investeringsforetak, og særlig at bestemmelsene 
om separasjon av eiendeler, innlån, utlån og salg 
av verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter uten 
dekning tilsvarer kravene i dette direktiv,

iii) virksomheten i slike andre foretak for kollektiv 
investering rapporteres i halvårs- og årsberetninger, 
slik at det kan foretas en vurdering av eiendeler og 
forpliktelser, inntekter og transaksjoner i løpet av 
rapporteringsperioden, og

iv) de investeringsforetak eller andre foretak for 
kollektiv investering som det planlegges å kjøpe 
andeler i, i samsvar med egne fondsregler eller 
stiftelsesdokumenter ikke samlet kan investere 
mer enn 10 % av sine eiendeler i andeler i andre 
investeringsforetak eller andre foretak for kollektiv 
investering, 

f) innskudd i kredittinstitusjoner som kan tilbakebetales 
på anfordring, eller som kan tas ut og som har en løpetid 
på høyst tolv måneder, forutsatt at kredittinstitusjonen 
har sitt forretningskontor i en medlemsstat eller, dersom 
kredittinstitusjonen har sitt forretningskontor i en tredjestat, 
er underlagt tilsynsregler som vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat vurderer som likeverdige 
med dem som er fastsatt i fellesskapsretten,

g) finansielle derivater, herunder tilsvarende instrumenter 
med kontant oppgjør, som omsettes på et regulert marked 
som nevnt i bokstav a), b) og c), eller finansielle derivater 
som er OTC-derivater, forutsatt at

i) derivatets underliggende eiendeler består av 
instrumenter som omfattes av dette nummer, av 
finansielle indekser, rentesatser, valutakurser eller 
valutaer som investeringsforetaket kan investere 
i, i samsvar med sine investeringsmål som 
angitt i investeringsforetakets fondsregler eller 
stiftelsesdokumenter,

ii) motpartene i OTC-derivattransaksjoner er virksomheter 
som er underlagt tilsyn og som tilhører de kategorier 
som er godkjent av vedkommende myndigheter i 
investeringsforetakets hjemstat, og

iii) OTC-derivatene er gjenstand for en pålitelig og 
verifiserbar vurdering på daglig basis, samt at de til 
enhver tid på investeringsforetakets initiativ kan selges, 
realiseres eller stenges ved en utligningstransaksjon til 
virkelig verdi, eller 
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h) andre pengemarkedsinstrumenter enn dem som omsettes 
på et regulert marked og som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 
bokstav o), dersom utstedelsen eller utstederen av slike 
instrumenter selv omfattes av bestemmelser med henblikk 
på vern av investorer og oppsparte midler, og forutsatt at de 
er

i) utstedt eller garantert av en sentral, regional eller 
lokal myndighet eller en sentralbank i en medlemsstat, 
Den europeiske sentralbank, Fellesskapet eller Den 
europeiske investeringsbank, en tredjestat eller, dersom 
det dreier seg om en forbundsstat, en av statene som 
utgjør forbundsstaten, eller av et internasjonalt offentlig 
organ der én eller flere medlemsstater deltar,

ii) utstedt av et foretak hvis verdipapirer omsettes på 
regulerte markeder som omhandlet i bokstav a), b) eller 
c),

iii) utstedt eller garantert av en virksomhet som er underlagt 
tilsyn etter de kriterier som er fastsatt i fellesskapsretten, 
eller av en virksomhet som er underlagt og overholder 
tilsynsregler som vedkommende myndigheter vurderer 
som minst like strenge som dem som er fastsatt i 
fellesskapsretten, eller

iv) utstedt av andre organer som tilhører en kategori 
som er godkjent av vedkommende myndigheter 
i investeringsforetakets hjemstat, forutsatt at 
investeringer i slike instrumenter omfattes av 
bestemmelser om vern av investorer tilsvarende det 
som er fastsatt i i), ii) eller iii), og forutsatt at utstederen 
er et selskap med en egenkapital og andre fond på minst 
10 millioner euro som framlegger og offentliggjør 
sitt årsregnskap i samsvar med fjerde rådsdirektiv 
78/660/EØF av 25. juli 1978 med hjemmel i traktatens 
artikkel 54 nr. 3 bokstav g) om årsregnskapene for 
visse selskapsformer(1), er en enhet som i en gruppe 
av selskaper som omfatter ett eller flere børsnoterte 
selskaper, er ansvarlig for finansieringen av gruppen, 
eller er en enhet som er ansvarlig for finansieringen 
av verdipapiriseringsinstrumenter som omfattes av en 
banks likviditetslinje.

2. Et investeringsforetak skal imidlertid ikke

a) investere mer enn 10 % av sine eiendeler i andre omsettelige 
verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter enn dem som 
er omhandlet i nr. 1, eller

b) erverve edelmetaller eller sertifikater for disse.

Investeringsforetak kan besitte ytterligere likvide midler.

3. Et investeringsselskap kan erverve løsøre eller fast 
eiendom som er absolutt nødvendig for virksomhetens direkte 
drift.

(1) EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.

Artikkel 51

1. Forvaltnings- eller investeringsselskapet skal anvende 
en risikohåndteringsmetode som gjør at det til enhver tid kan 
overvåke og måle risikoen knyttet til posisjonene og deres 
bidrag til porteføljens samlede risikoprofil.

Det skal anvende en metode som muliggjør en nøyaktig og 
uavhengig vurdering av OTC-derivatenes verdi.

Det skal underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten 
regelmessig om typer derivater, underliggende risikoer, 
mengdebegrensninger og metoder som velges for å 
vurdere risikoene ved transaksjoner med derivater for hvert 
investeringsforetak det forvalter.

2. Medlemsstatene kan, på de vilkår og med de begrensninger 
som de selv fastsetter, godkjenne at investeringsforetak 
benytter metoder og hjelpemidler som gjelder omsettelige 
verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, forutsatt at 
metodene og hjelpemidlene benyttes med henblikk på en 
effektiv porteføljeforvaltning.

Når disse transaksjonene angår bruken av derivater, 
skal vilkårene og begrensningene være i samsvar med 
bestemmelsene fastsatt i dette direktiv.

Transaksjonene skal under ingen omstendigheter føre til 
at investeringsforetaket avviker fra de investeringsmål 
som er fastsatt i investeringsforetakets fondsregler, 
stiftelsesdokumenter eller prospekt.

3. Et investeringsforetak skal sikre at det samlede 
engasjement som er knyttet til derivater, ikke overstiger samlet 
nettoverdi av foretakets portefølje.

Ved beregningen av engasjement skal det tas hensyn 
til den aktuelle verdien av de underliggende eiendeler, 
motpartsrisikoen, framtidige markedsbevegelser og den tid som 
er tilgjengelig for å innløse posisjonene. Dette får anvendelse 
også for tredje og fjerde ledd.

Et investeringsforetak kan, som ledd i sin investeringspolitikk og 
innenfor grensen fastsatt i artikkel 52 nr. 5, investere i finansielle 
derivater, forutsatt at engasjementet i de underliggende 
eiendeler til sammen ikke overstiger investeringsgrensene 
fastsatt i artikkel 52. Når et investeringsforetak investerer 
i indeksbaserte finansielle derivater, kan medlemsstatene 
bestemme at disse investeringene ikke trenger å legges sammen 
med hensyn til grensene fastsatt i artikkel 52.

Dersom omsettelige verdipapirer eller 
pengemarkedsinstrumenter omfatter et derivat, skal det tas 
hensyn til derivatet ved overholdelsen av kravene i denne 
artikkel.

4. Uten at dette berører artikkel 116, skal Kommisjonen 
innen 1. juli 2010 vedta gjennomføringstiltak som fastsetter

a) kriterier for vurdering av egnetheten av 
risikohåndteringsprosessen som forvaltningsselskapet har 
benyttet i samsvar med nr. 1 første ledd,

b) nærmere regler for nøyaktig og uavhengig vurdering av 
OTC-derivatenes verdi, og
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c) nærmere regler for innholdet i opplysningene omhandlet 
i nr. 1 tredje ledd og hvordan de skal formidles til 
vedkommende myndigheter i forvaltningsselskapets 
hjemstat.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 52

1. Et investeringsforetak kan ikke investere mer enn

a) 5 % av sine eiendeler i omsettelige verdipapirer eller 
pengemarkedsinstrumenter utstedt av samme organ, eller

b) 20 % av sine eiendeler i innskudd hos samme organ.

Investeringsforetakets motpartsrisiko ved en OTC-
derivattransaksjon skal ikke overstige

a) 10 % av dets eiendeler dersom motparten er en 
kredittinstitusjon som nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav f), 
eller 

b) 5 % av dets eiendeler i andre tilfeller.

2. Medlemsstatene kan forhøye grensen på 5 % som er fastsatt 
i nr.1 første ledd, til høyst 10 %. Dersom et investeringsforetak 
velger å investere mer enn 5 % av sine eiendeler i omsettelige 
verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter fra samme 
utstedende organer, kan likevel den samlede verdi av slike 
omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som investeringsforetaket eier, ikke overstige 40 % av dets 
eiendeler. Denne begrensningen gjelder ikke for innskudd i og 
OTC-derivattransaksjoner foretatt med finansinstitusjoner som 
er underlagt tilsyn.

Uten hensyn til de individuelle grenser som er fastsatt i nr. 1, 
kan et investeringsforetak, der dette vil føre til at over 20 % av 
dets eiendeler investeres i ett organ, ikke kombinere

a) investeringer i omsettelige verdipapirer eller 
pengemarkedsinstrumenter utstedt av det aktuelle organ,

b) innskudd hos det aktuelle organ, eller

c) engasjement knyttet til OTC-derivattransaksjoner med det 
aktuelle organ.

3. Medlemsstatene kan forhøye grensen på 5 % som er 
fastsatt i nr. 1 første ledd, til høyst 35 % dersom de omsettelige 
verdipapirene eller pengemarkedsinstrumentene er utstedt eller 
garantert av en medlemsstat, dennes lokale myndigheter, en 
tredjestat eller et internasjonalt offentlig organ der én eller flere 
medlemsstater deltar.

4. Medlemsstatene kan forhøye grensen på 5 % som er 
fastsatt nr. 1 første ledd, til høyst 25 % for obligasjoner som er 
utstedt av en kredittinstitusjon som har sitt forretningskontor i 
en medlemsstat, og som ved lov er underlagt særskilt offentlig 
tilsyn med sikte på å verne obligasjonseierne. Særlig skal beløp 
som skriver seg fra utstedelsen av disse obligasjonene, i henhold 

til lovgivningen investeres i eiendeler som i hele obligasjonens 
løpetid gir tilstrekkelig dekning for de forpliktelser som følger 
av dem, og som ifølge fortrinnsrett brukes til tilbakebetaling 
av hovedstolen og påløpte renter dersom utsteder misligholder 
sine forpliktelser.

Dersom et investeringsforetak investerer mer enn 5 % av sine 
eiendeler i obligasjoner nevnt i første ledd som er utstedt av 
samme utsteder, kan den samlede verdi av disse investeringene 
ikke overstige 80 % av verdien av investeringsforetakets 
eiendeler.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen en fortegnelse 
over de kategorier obligasjoner som er nevnt i første ledd, 
og over de kategorier utstedere som i henhold til loven og 
bestemmelsene om tilsyn nevnt i første ledd, er godkjent 
til å utstede obligasjoner som oppfyller kriteriene fastsatt i 
denne artikkel. Fortegnelsene skal ledsages av en kortfattet 
redegjørelse for de tilbudte garantienes status. Kommisjonen 
skal umiddelbart oversende disse opplysningene til de andre 
medlemsstatene sammen med eventuelle merknader som 
den anser som hensiktsmessige, og skal gjøre opplysningene 
tilgjengelige for offentligheten. Slike meddelelser kan drøftes 
i Den europeiske verdipapirkomité nevnt i artikkel 112 nr. 1.

5. De omsettelige verdipapirene og pengemarkeds-
instrumentene nevnt i nr. 3 og 4 skal ikke tas i betraktning ved 
beregning av den grensen på 40 % som er fastsatt i nr. 2.

Grensene fastsatt i nr. 1–4 kan ikke kombineres, og investeringer 
i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 
utstedt av samme organ eller i innskudd eller derivater fra dette 
organet i samsvar med nr. 1–4, kan derfor ikke sammenlagt 
overstige 35 % av investeringsforetakets eiendeler.

Selskaper som inngår i samme konsern med hensyn til 
konsoliderte regnskaper som definert i direktiv 83/349/
EØF eller i samsvar med anerkjente internasjonale 
regnskapsbestemmelser, skal anses som ett enkelt organ ved 
beregningen av grensene fastsatt i denne artikkel.

Medlemsstatene kan tillate kumulative investeringer i 
omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
innenfor samme konsern opp til en grense på 20 %.

Artikkel 53

1. Uten at grensene fastsatt i artikkel 56 berøres, kan 
medlemsstatene forhøye grensene fastsatt i artikkel 52 til 
høyst 20 % for investeringer i aksjer eller obligasjoner 
utstedt av samme organ når målet med investeringsforetakets 
investeringspolitikk, i samsvar med fondsreglene eller 
stiftelsesdokumentene, er å etterligne sammensetningen av 
en bestemt aksje- eller obligasjonsindeks som er anerkjent av 
vedkommende myndigheter, på følgende grunnlag:

a) indeksens sammensetning har tilstrekkelig spredning,

b) indeksen utgjør et passende referansegrunnlag for markedet 
den refererer til,

c) indeksen offentliggjøres på en hensiktsmessig måte.
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2. Medlemsstatene kan forhøye grensen fastsatt i nr. 1 til 
høyst 35 % når det viser seg å være berettiget på grunn av 
ekstraordinære markedsforhold, særlig på regulerte markeder der 
visse omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 
har en svært dominerende posisjon. Investeringer opp til denne 
grensen er bare tillatt for én utsteder.

Artikkel 54

1. Som unntak fra artikkel 52 kan medlemsstatene i samsvar 
med prinsippet om risikospredning gi investeringsforetak 
tillatelse til å investere inntil 100 % av sine eiendeler i ulike 
omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som 
er utstedt eller garantert av en medlemsstat, en eller flere av 
dennes lokale myndigheter, en tredjestat eller et internasjonalt 
offentlig organ der én eller flere medlemsstater deltar.

Vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat skal innvilge slikt unntak bare dersom de anser at 
investeringsforetakets andelseiere har et vern som tilsvarer 
det som gis andelseiere i investeringsforetak som overholder 
grensene fastsatt i artikkel 52.

Disse investeringsforetakene skal eie verdipapirer fra minst 
seks ulike utstedelser, men verdipapirene fra én og samme 
utstedelse kan ikke overstige 30 % av deres samlede eiendeler.

2. Investeringsforetakene nevnt i nr. 1 skal i fondsreglene 
eller i investeringsselskapets stiftelsesdokumenter uttrykkelig 
angi hvilke medlemsstater, lokale myndigheter eller 
internasjonale offentlige organer som utsteder eller garanterer 
de verdipapirer de har til hensikt å investere mer enn 35 % av 
sine eiendeler i.

Disse fondsreglene eller stiftelsesdokumentene skal godkjennes 
av vedkommende myndigheter.

3. Investeringsforetakene nevnt i nr. 1 skal på framtredende 
plass i sine prospekter og i alt markedsføringsmateriell gjøre 
oppmerksom på denne godkjenningen og opplyse om hvilke 
medlemsstater, lokale myndigheter og internasjonale offentlige 
organer hvis verdipapirer de har til hensikt å investere i eller 
har investert mer enn 35 % av sine eiendeler i.

Artikkel 55

1. Et investeringsforetak kan erverve andeler i 
investeringsforetak eller andre foretak for kollektiv investering 
nevnt i artikkel 50 nr. 1 bokstav e), forutsatt at høyst 10 % av dets 
eiendeler investeres i andeler i ett enkelt investeringsforetak 
eller annet foretak for kollektiv investering. Medlemsstatene 
kan forhøye den grensen til høyst 20 %.

2. Investeringer i andeler i andre foretak for kollektiv 
investering enn investeringsforetak må til sammen ikke 
overstige 30 % av investeringsforetakets eiendeler.

Medlemsstatene kan, når et investeringsforetak har 
ervervet andeler i andre investeringsforetak eller foretak for 
kollektiv investering, bestemme at eiendelene til de andre 
investeringsforetakene eller foretakene for kollektiv investering 
ikke trenger å kombineres med hensyn til grensene fastsatt i 
artikkel 52.

3. Når et investeringsforetak investerer i andeler i andre 
investeringsforetak eller foretak for kollektiv investering 
som forvaltes, direkte eller ved delegering, av samme 
forvaltningsselskap eller av et hvilket som helst annet selskap 
som forvaltningsselskapet har forbindelser med gjennom 
felles ledelse eller kontroll eller gjennom en betydelig direkte 
eller indirekte eierandel, kan dette forvaltningsselskapet eller 
andre selskapet ikke kreve tegnings- eller innløsningsgebyrer 
for investeringsforetakets investering i andelene i disse 
andre investeringsforetakene eller foretakene for kollektiv 
investering.

Et investeringsforetak som investerer en betydelig del av 
sine eiendeler i andre investeringsforetak eller foretak for 
kollektiv investering, skal i sitt prospekt oppgi den øvre 
grense for forvaltningsgebyr som kan bli belastet både 
investeringsforetaket selv og de andre investeringsforetakene 
eller foretakene for kollektiv investering som det akter å 
investere i. Det skal i sin årsberetning angi den høyeste andel av 
forvaltningsgebyrene som er belastet både investeringsforetaket 
selv og de andre investeringsforetakene eller foretakene for 
kollektiv investering som det investerer i.

Artikkel 56

1. Et investeringsselskap eller et forvaltningsselskap 
kan ikke i forbindelse med noen av de investeringsfond det 
forvalter, og som hører inn under dette direktivs virkeområde, 
erverve stemmeberettigede aksjer som ville sette selskapet i 
stand til å øve betydelig innflytelse på ledelsen av et utstedende 
organ.

Inntil en senere samordning skal medlemsstatene ta hensyn 
til de nåværende bestemmelser i de øvrige medlemsstatenes 
lovgivning som fastlegger prinsippet som er omhandlet i første 
ledd.

2. Et investeringsforetak kan ikke erverve mer enn

a) 10 % av aksjene uten stemmerett fra et og samme utstedende 
organ,

b) 10 % av obligasjonene fra et og samme utstedende organ,

c) 25 % av andelene i ett og samme investeringsforetak eller 
et annet foretak for kollektiv investering i henhold til 
artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b), eller

d) 10 % av pengemarkedsinstrumentene fra et og samme 
utstedende organ.

Det er mulig å se bort fra grensene fastsatt i bokstav 
b), c) og d) dersom det ved ervervelsen ikke lar seg 
gjøre å beregne bruttobeløpet for obligasjonene eller 
pengemarkedsinstrumentene eller nettobeløpet for de utstedte 
verdipapirene.
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3. Medlemsstatene kan avstå fra å anvende nr. 1 og 2 når det 
gjelder

a) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som er utstedt eller garantert av en medlemsstat eller 
dennes lokale myndigheter,

b) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som er utstedt eller garantert av en tredjestat,

c) omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
som er utstedt av et internasjonalt offentlig organ der én 
eller flere medlemsstater deltar,

d) et investeringsforetaks aksjer i kapitalen til et selskap som 
er opprettet i en tredjestat og som hovedsakelig investerer 
sine eiendeler i verdipapirer fra utstedende organer med 
forretningskontor i denne staten, dersom en slik eierandel 
i henhold til vedkommende stats lovgivning representerer 
investeringsforetakets eneste mulighet til å investere i 
verdipapirer med utstedende organer fra denne staten, eller

e) ett eller flere investeringsselskapers aksjer i kapitalen 
til datterselskaper som utelukkende på vegne av 
investeringsselskapet eller investeringsselskapene utfører 
bare bestemte oppgaver i forbindelse med forvaltning, 
rådgivning eller markedsføring i den stat der datterselskapet 
er opprettet, ved gjenkjøp av andeler på anmodning av 
andelseierne.

Unntaket nevnt i bokstav d) i første ledd i dette nummer 
skal bare få anvendelse under forutsetning av at selskapet 
hjemmehørende i tredjestaten i sin investeringspolitikk 
overholder grensene fastsatt i artikkel 52 og 55 og denne 
artikkels nr. 1 og 2. Dersom grensene i artikkel 52 og 55 
overskrides, får artikkel 57 tilsvarende anvendelse.

Artikkel 57

1. Grensene fastsatt i dette kapittel behøver ikke overholdes av 
investeringsforetak når de benytter tegningsretten som er knyttet 
til omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter 
som utgjør en del av deres eiendeler.

Medlemsstatene kan, idet de påser at prinsippet om 
risikospredning blir overholdt, gi investeringsforetak som nylig 
har fått godkjenning, tillatelse til å avvike fra artikkel 52 og 55 i 
inntil seks måneder etter at de har fått godkjenning.

2. Dersom grensene nevnt i nr. 1 overskrides på grunn 
av forhold som investeringsforetaket ikke har herredømme 
over, eller som følge av at det benytter sin tegningsrett, skal 
investeringsforetaket i sine salgstransaksjoner ha som fremste 
mål å rette på denne situasjonen, samtidig som det skal ta 
behørig hensyn til andelseiernes interesser.

KAPITTEL VIII

MOTTAKERFOND/TILFØRINGSFOND-
STRUKTURER

AVSNITT 1

Virkeområde og tillatelse

Artikkel 58

1. Et tilføringsfond er et investeringsforetak eller en 
investeringsavdeling i dette som er gitt tillatelse til å investere, 
som unntak fra artikkel 1 nr. 2 bokstav a), artikkel 50, 52 
og 55 og artikkel 56 nr. 2 bokstav c), minst 85 % av sine 
eiendeler i andeler i et annet investeringsforetak eller i en 
investeringsavdeling i dette (mottakerfondet).

2. Et tilføringsfond kan ha inntil 15 % av sine eiendeler i en 
eller flere av følgende:

a) ytterligere likvide midler i samsvar med artikkel 50 nr. 2 
annet ledd,

b) finansielle derivater, som bare kan benyttes for 
sikringsformål, i samsvar med artikkel 50 nr. 1 bokstav g) 
og artikkel 51 nr. 2 og 3,

c) løsøre og fast eiendom som er vesentlig for utøvelse 
av virksomheten, dersom tilføringsfondet er et 
investeringsselskap.

For overholdelse av artikkel 51 nr. 3 skal tilføringsfondet 
beregne sitt samlede engasjement knyttet til finansielle 
derivater ved å kombinere eget direkte engasjement i henhold 
til første ledd bokstav b) med enten

a) mottakerfondets faktiske engasjement knyttet til finansielle 
derivater i forhold til tilføringsfondets investering i 
mottakerfondet, eller

b) mottakerfondets største mulige samlede engasjement 
knyttet til finansielle derivater, som fastsatt i 
mottakerfondets fondsregler eller stiftelsesdokumenter, i 
forhold til tilføringsfondets investering i mottakerfondet.

3. Et mottakerfond er et investeringsforetak eller en 
investeringsavdeling i dette som

a) blant sine andelseiere har minst ett tilføringsfond,

b) ikke selv er et tilføringsfond, og

c) ikke eier andeler i et tilføringsfond.

4. Følgende unntak får anvendelse på mottakerfond:

a) Dersom et mottakerfond har minst to tilføringsfond blant 
sine andelseiere, får ikke artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og 
artikkel 3 bokstav b) anvendelse, og mottakerfondet kan 
velge hvorvidt det vil skaffe til veie midler fra andre 
investorer.
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b) Dersom et mottakerfond ikke skaffer til veie midler 
fra allmennheten i en annen medlemsstat enn den det er 
opprettet i, men bare har ett eller flere tilføringsfond i 
denne andre medlemsstaten, får ikke kapittel XI og artikkel 
108 nr. 1 annet ledd anvendelse.

Artikkel 59

1. Medlemsstatene skal sikre at et tilføringsfonds 
investering i et gitt mottakerfond som overstiger grensen 
som i henhold til artikkel 55 nr. 1 gjelder for investeringer i 
andre investeringsforetak, skal være forhåndsgodkjent av 
vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat.

2. Innen 15 virkedager etter innsending av fullstendig 
dokumentasjon skal tilføringsfondet underrettes om hvorvidt 
vedkommende myndigheter har godkjent tilføringsfondets 
investering i mottakerfondet.

3. Vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat 
skal gi godkjenning dersom tilføringsfondet, dets depotmottaker 
og dets revisor samt mottakerfondet overholder alle kravene 
fastsatt i dette kapittel. For dette formål skal tilføringsfondet 
legge fram følgende dokumenter for vedkommende 
myndigheter i hjemstaten:

a) tilføringsfondets og mottakerfondets fondsregler eller 
stiftelsesdokumenter,

b) tilføringsfondets og mottakerfondets prospekter og 
nøkkelinformasjon omhandlet i artikkel 78,

c) avtalen mellom tilføringsfondet og mottakerfondet eller 
de interne reglene for forretningsvirksomhet omhandlet i 
artikkel 60 nr. 1,

d) når det er relevant, den informasjon som skal legges fram 
for andelseiere i henhold til artikkel 64 nr. 1,

e) dersom mottakerfondet og tilføringsfondet har forskjellige 
depotmottakere, avtalen om utveksling av opplysninger 
mellom deres respektive depotmottakere omhandlet i 
artikkel 61 nr. 1, og 

f) dersom mottakerfondet og tilføringsfondet har forskjellige 
revisorer, avtalen om utveksling av opplysninger mellom 
deres respektive revisorer omhandlet i artikkel 62 nr. 1.

Dersom et tilføringsfond er opprettet i en annen medlemsstat enn 
mottakerfondets hjemstat, skal tilføringsfondet også legge fram 
en bekreftelse fra vedkommende myndigheter i mottakerfondets 
hjemstat på at mottakerfondet er et investeringsforetak eller en 
investeringsavdeling i dette som oppfyller vilkårene fastsatt i 
artikkel 58 nr. 3 bokstav b) og c). Tilføringsfondet skal legge 
fram dokumentasjonen på det offisielle språket eller et av de 
offisielle språkene i tilføringsfondets hjemstat eller på et språk 
som hjemstatens vedkommende myndigheter har godkjent.

AVSNITT 2

Felles bestemmelser for tilførings- og mottakerfond

Artikkel 60

1. Medlemsstatene skal kreve at mottakerfondet gir 
tilføringsfondet alle de dokumenter og opplysninger som er 
nødvendig for at sistnevnte skal kunne oppfylle kravene fastsatt 
i dette direktiv. For dette formål skal tilføringsfondet inngå en 
avtale med mottakerfondet.

Inntil avtalen omhandlet i første ledd trer i kraft, skal 
tilføringsfondets investeringer i andeler i nevnte mottakerfond 
ikke overstige grensen som gjelder i henhold til artikkel 55 nr. 1. 
Avtalen skal på anmodning og kostnadsfritt gjøres tilgjengelig 
for alle andelseiere.

Dersom både tilføringsfondet og mottakerfondet forvaltes av 
samme forvaltningsselskap, kan avtalen erstattes av interne 
regler for forretningsvirksomhet som sikrer overholdelse av 
kravene fastsatt i dette nummer.

2. For å unngå utnyttelse av forskjellen i tidssoner i ulike 
markeder og forhindre markedsarbitrasje skal mottakerfondet 
og tilføringsfondet treffe hensiktsmessige tiltak for å samordne 
tidspunktene for beregning og offentliggjøring av netto 
andelsverdier.

3. Dersom et mottakerfond, uten at dette berører artikkel 
84, midlertidig utsetter gjenkjøp, innløsning eller tegning av 
sine andeler, enten på eget initiativ eller på anmodning fra 
vedkommende myndigheter, skal hvert av tilføringsfondene 
ha rett til, uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 84 nr. 2, 
å utsette gjenkjøp, innløsning eller tegning av sine andeler i 
samme tidsrom som mottakerfondet.

4. Dersom et mottakerfond avvikles, skal også 
tilføringsfondet avvikles, med mindre vedkommende 
myndigheter i dets hjemstat godkjenner

a) at minst 85 % av tilføringsfondets eiendeler investeres i 
andeler i et annet mottakerfond, eller

b) en endring i fondsreglene eller stiftelsesdokumentene slik 
at tilføringsfondet kan konverteres til et investeringsforetak 
som ikke er et tilføringsfond.

Uten at dette berører særlige nasjonale bestemmelser om 
tvangsavvikling, skal avvikling av et mottakerfond finne sted 
tidligst tre måneder etter at mottakerfondet har underrettet 
alle sine andelseiere og vedkommende myndigheter i 
tilføringsfondets hjemstat om den bindende beslutningen om 
avvikling.

5. Dersom et mottakerfond fusjonerer med et 
annet investeringsforetak eller deles inn i to eller flere 
investeringsforetak, skal tilføringsfondet avvikles, med mindre 
vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat gir 
tillatelse til at det kan

a) fortsette å være tilføringsfond til et mottakerfond eller 
et annet investeringsforetak som oppstår som følge av 
fusjonen eller delingen av mottakerfondet,
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b) investere minst 85 % av sine eiendeler i andeler i andre 
mottakerfond som ikke har oppstått som følge av en fusjon 
eller deling, eller

c) endre sine fondsregler eller stiftelsesdokumenter for 
å konverteres til et investeringsforetak som ikke er et 
tilføringsfond.

En fusjon eller deling av et mottakerfond skal ikke tre i kraft 
med mindre mottakerfondet har gitt alle sine andelseiere og 
vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat de 
opplysninger som er omhandlet i artikkel 43, eller tilsvarende 
opplysninger, senest 60 dager før planlagt ikrafttredelsesdato.

Med mindre vedkommende myndigheter i tilføringsfondets 
hjemstat har gitt tillatelse i henhold til første ledd bokstav a), 
skal mottakerfondet gi tilføringsfondet anledning til å foreta 
gjenkjøp eller innløsning av alle sine andeler i mottakerfondet 
før fusjonen eller delingen av mottakerfondet trer i kraft.

6. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter

a) innholdet i avtalen eller de interne reglene for forretnings-
virksomhet omhandlet i nr. 1,

b) hvilke av tiltakene omhandlet i nr. 2 som anses som 
hensiktsmessige, og

c) framgangsmåtene for å få de nødvendige tillatelser i 
henhold til nr. 4 og 5 i tilfelle avvikling, fusjon eller deling 
av et mottakerfond.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

AVSNITT 3

Depotmottakere og revisorer

Artikkel 61

1. Dersom mottakerfondet og tilføringsfondet har forskjellige 
depotmottakere, skal medlemsstatene kreve at depotmottakerne 
inngår en avtale om utveksling av opplysninger for å sikre at 
begge depotmottakernes plikter kan oppfylles.

Tilføringsfondet skal ikke investere i andeler i mottakerfondet 
før slik avtale har trådt i kraft.

Når de overholder kravene fastsatt i dette kapittel, skal verken 
mottakerfondets eller tilføringsfondets depotmottaker anses 
å ha brutt noen av reglene om taushetsplikt eller personvern 
dersom slike regler er fastsatt ved avtale eller ved lov eller 
forskrift. Slik overholdelse skal ikke medføre noe ansvar 
for depotmottakeren eller noen person som opptrer på 
depotmottakerens vegne.

Medlemsstatene skal kreve at tilføringsfondet eller eventuelt 
tilføringsfondets forvaltningsselskap skal ha ansvar for 
å formidle til tilføringsfondets depotmottaker eventuelle 
opplysninger om mottakerfondet som er nødvendige for at 
tilføringsfondets depotmottaker skal kunne oppfylle sine 
plikter.

2. Mottakerfondets depotmottaker skal umiddelbart 
underrette vedkommende myndigheter i mottakerfondets 
hjemstat, tilføringsfondet eller eventuelt tilføringsfondets 
forvaltningsselskap eller depotmottaker om eventuelle 
uregelmessigheter som depotmottakeren får kjennskap til med 
hensyn til mottakerfondet, som kan ha en negativ innvirkning 
på tilføringsfondet.

3. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
nærmere angir

a) hvilke opplysninger som skal inngå i avtalen omhandlet i 
nr. 1, og

b) hvilke typer uregelmessigheter omhandlet i nr. 2 som anses 
å ha en negativ innvirkning på tilføringsfondet.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 62

1. Dersom mottakerfondet og tilføringsfondet har 
forskjellige revisorer, skal medlemsstatene kreve at revisorene 
inngår en avtale om utveksling av opplysninger for å sikre at 
begge revisorenes plikter kan oppfylles, herunder de tiltak som 
treffes for å overholde kravene i nr. 2.

Tilføringsfondet skal ikke investere i andeler i mottakerfondet 
før slik avtale har trådt i kraft.

2. I sin revisjonsberetning skal revisoren for tilføringsfondet 
ta hensyn til revisjonsberetningen for mottakerfondet. Dersom 
tilføringsfondet og mottakerfondet har forskjellig regnskapsår, 
skal mottakerfondets revisor utarbeide en særskilt beretning på 
tilføringsfondets avslutningsdato.

Tilføringsfondets revisor skal særlig rapportere om eventuelle 
uregelmessigheter avdekket i revisjonsberetningen for 
mottakerfondet og om deres innvirkning på tilføringsfondet.

3. Når de overholder kravene fastsatt i dette kapittel, skal 
verken mottakerfondets eller tilføringsfondets revisor anses 
å ha brutt noen av reglene om taushetsplikt eller personvern 
dersom slike regler er fastsatt i avtale eller i lov eller forskrift. 
Slik overholdelse skal ikke medføre noe ansvar for revisoren 
eller noen person som opptrer på revisorens vegne.

4. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter innholdet i avtalen omhandlet i nr. 1 første ledd.
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Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

AVSNITT 4

Obligatoriske opplysninger og markedsføringsmateriell fra 
tilføringsfondet

Artikkel 63

1. Medlemsstatene skal kreve at tilføringsfondets prospekt, 
i tillegg til opplysningene som er fastsatt i oversikt A i vedlegg 
I, inneholder følgende opplysninger:

a) en erklæring om at tilføringsfondet er et tilføringsfond 
til et bestemt mottakerfond og som sådan til enhver tid 
investerer 85 % eller mer av sine eiendeler i andeler i det 
mottakerfondet,

b) investeringsmålet og investeringspolitikken, herunder 
risikoprofil og hvorvidt tilføringsfondets og mottakerfondets 
resultater er identiske, eller i hvilken grad og av hvilke 
grunner de er forskjellige, herunder en beskrivelse av 
investeringene som er gjort i samsvar med artikkel 58 nr. 2,

c) en kort beskrivelse av mottakerfondet, dets organisering, 
investeringsmål og investeringspolitikk, herunder 
risikoprofil, samt en angivelse av hvordan mottakerfondets 
prospekt kan skaffes til veie,

d) et sammendrag av avtalen inngått mellom tilføringsfondet 
og mottakerfondet eller av de interne reglene for 
forretningsvirksomhet i samsvar med artikkel 60 nr. 1,

e) hvordan andelseierne kan innhente ytterligere opplysninger 
om mottakerfondet og avtalen inngått mellom 
tilføringsfondet og mottakerfondet i henhold til artikkel 
60 nr. 1,

f) en beskrivelse av alle vederlag eller refusjon av 
kostnader som tilføringsfondet skal betale i forbindelse 
med sine investeringer i andeler i mottakerfondet, samt 
tilføringsfondets og mottakerfondets samlede gebyrer, og

g) en beskrivelse av de skattemessige konsekvensene en 
investering i mottakerfondet har for tilføringsfondet.

2. I tillegg til opplysningene som er fastsatt i oversikt B i 
vedlegg I, skal tilføringsfondets årsberetning inneholde en 
erklæring om tilføringsfondets og mottakerfondets samlede 
gebyrer.

Tilføringsfondets års- og halvårsberetninger skal inneholde en 
angivelse av hvordan mottakerfondets års- og halvårsberetninger 
kan skaffes til veie.

3. I tillegg til kravene fastsatt i artikkel 74 og 82 skal 
tilføringsfondet sende prospektet, nøkkelinformasjonen 
omhandlet i artikkel 78 med eventuelle endringer samt 
mottakerfondets års- og halvårsberetninger til vedkommende 
myndigheter i hjemstaten.

4. Et tilføringsfond skal i alt relevant markedsførings-
materiell opplyse om at det til enhver tid investerer 85 %  
eller mer av sine eiendeler i et mottakerfond.

5. På anmodning skal tilføringsfondet kostnadsfritt levere 
en papirkopi av prospektet og mottakerfondets års- og 
halvårsberetninger til investorene.

AVSNITT 5

Konvertering av eksisterende investeringsforetak til 
tilføringsfond og bytte av mottakerfond

Artikkel 64

1. Medlemsstatene skal kreve at tilføringsfond som allerede 
utøver virksomhet som investeringsforetak, herunder opptrer 
som tilføringsfond til et annet mottakerfond, skal gi følgende 
opplysninger til sine andelseiere:

a) en erklæring om at vedkommende myndigheter i 
tilføringsfondets hjemstat har godkjent tilføringsfondets 
investering i andeler i et slikt mottakerfond,

b) tilføringsfondets og mottakerfondets nøkkelinformasjon 
som omhandlet i artikkel 78,

c) den dato da tilføringsfondet skal begynne å investere i 
mottakerfondet eller, dersom det allerede har investert i 
mottakerfondet, datoen da tilføringsfondets investeringer 
vil overstige grensen som gjelder i henhold til artikkel 
55 nr. 1, og

d) en erklæring om at andelseierne innen 30 dager har rett til å 
be om gjenkjøp eller innløsning av sine andeler uten at det 
påløper andre gebyrer enn dem som investeringsforetaket 
har tilbakeholdt til dekning av desinvesteringskostnader. 
Denne retten gjelder fra det øyeblikk tilføringsfondet har 
lagt fram opplysningene omhandlet i dette nummer.

Opplysningene skal framlegges minst 30 dager før datoen 
nevnt i første ledd bokstav c).

2. Dersom tilføringsfondet har mottatt underretning i 
henhold til artikkel 93, skal opplysningene omhandlet i nr. 1 
legges fram på det offisielle språket eller et av de offisielle 
språkene i tilføringsfondets vertsstat eller på et språk som 
vertsstatens vedkommende myndigheter har godkjent. 
Tilføringsfondet skal ha ansvar for oversettelsen. Oversettelsen 
skal være en nøyaktig gjengivelse av originalens innhold.

3. Medlemsstatene skal sikre at et tilføringsfonds 
investeringer i et gitt mottakerfonds andeler ikke overstiger 
grensene som gjelder i henhold til artikkel 55 nr. 1, før utløpet 
av 30-dagersperioden omhandlet i nr. 1 annet ledd.
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4. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter

a) hvordan og i hvilket format opplysningene omhandlet i 
nr. 1 skal framlegges, eller

b) i de tilfeller der et tilføringsfond overfører alle eller deler 
av sine eiendeler til mottakerfondet i bytte mot andeler, 
framgangsmåten for vurdering og revisjon av slike bidrag i 
naturalier og hvilken rolle tilføringsfondets depotmottaker 
skal ha i denne prosessen.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

AVSNITT 6

Forpliktelser og vedkommende myndigheter

Artikkel 65

1. Tilføringsfondet skal effektivt overvåke mottakerfondets 
virksomhet. I utøvelsen av denne oppgaven kan tilføringsfondet 
støtte seg til opplysninger og dokumenter mottatt fra 
mottakerfondet eller eventuelt dets forvaltningsselskap, 
depotmottaker og revisor, med mindre det er grunn til å betvile 
deres nøyaktighet.

2. Dersom tilføringsfondet, dets forvaltningsselskap eller 
annen person som opptrer på vegne av enten tilføringsfondet 
eller tilføringsfondets forvaltningsselskap, i forbindelse 
med en investering i andeler i mottakerfondet mottar et 
distribusjonshonorar, en provisjon eller en annen monetær 
ytelse, skal honoraret, provisjonen eller den monetære ytelsen 
innbetales til tilføringsfondets eiendeler.

Artikkel 66

1. Mottakerfondet skal umiddelbart underrette 
vedkommende myndigheter i hjemstaten om identiteten 
til ethvert tilføringsfond som investerer i dets andeler. 
Dersom mottakerfondet og tilføringsfondet er opprettet i 
forskjellige medlemsstater, skal vedkommende myndigheter 
i mottakerfondets hjemstat umiddelbart underrette 
vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat om 
disse investeringene.

2. Mottakerfondet skal ikke kreve tegnings- eller 
innløsningsgebyrer for tilføringsfondets investeringer i dets 
andeler eller for avhending av andeler.

3. Mottakerfondet skal sikre at alle opplysninger som 
kreves i samsvar med dette direktiv, annen fellesskapsrett, 
gjeldende nasjonal lovgivning, fondsreglene eller 
tilføringsfondets stiftelsesdokumenter, er tilgjengelig til rett 
tid for tilføringsfondet eller eventuelt dets forvaltningsselskap 
samt for vedkommende myndigheter og tilføringsfondets 
depotmottaker og revisor.

Artikkel 67

1. Dersom mottakerfondet og tilføringsfondet er opprettet 
i samme medlemsstat, skal vedkommende myndigheter 
umiddelbart underrette tilføringsfondet om eventuelle vedtak, 
tiltak, tilfeller av manglende overholdelse av vilkårene i dette 
kapittel eller opplysninger innrapportert i henhold til artikkel 
106 nr. 1 som gjelder mottakerfondet eller eventuelt dets 
forvaltningsselskap, depotmottaker eller revisor.

2. Dersom mottakerfondet og tilføringsfondet er opprettet 
i forskjellige medlemsstater, skal vedkommende myndigheter 
i mottakerfondets hjemstat umiddelbart underrette 
vedkommende myndigheter i tilføringsfondets hjemstat om 
eventuelle vedtak, tiltak, tilfeller av manglende overholdelse 
av vilkårene i dette kapittel eller opplysninger innrapportert i 
henhold til artikkel 106 nr. 1 som gjelder mottakerfondet eller 
eventuelt dets forvaltningsselskap, depotmottaker eller revisor. 
Vedkommende myndighet i tilføringsfondets hjemstat skal 
deretter umiddelbart underrette tilføringsfondet.

KAPITTEL IX

FORPLIKTELSER MED HENSYN TIL 
OPPLYSNINGER TIL INVESTORENE

AVSNITT 1

Offentliggjøring av prospekt og periodiske rapporter

Artikkel 68

1. Et investeringsselskap og et forvaltningsselskap, for hvert 
enkelt investeringsfond det forvalter, skal offentliggjøre

a) et prospekt,

b) en årsberetning for hvert regnskapsår og 

c) en halvårsberetning som omfatter de seks første månedene 
av regnskapsåret.

2. Års- og halvårsberetningene skal offentliggjøres innen 
følgende frister, regnet fra utløpet av det tidsrom de omhandler:

a) fire måneder når det gjelder årsberetningen,

b) to måneder når det gjelder halvårsberetningen.

Artikkel 69

1. Prospektet skal inneholde de opplysninger som er 
nødvendige for at investorene skal kunne foreta en velfundert 
bedømmelse av den investeringen som foreslås, og særlig den 
risiko som knytter seg til investeringen.

Prospektet skal inneholde en tydelig og lettfattelig forklaring 
av fondets risikoprofil, uavhengig av hvilke instrumenter det 
investeres i.
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2. Prospektet skal inneholde minst de opplysninger som er 
fastsatt i oversikt A i vedlegg I, med mindre disse opplysningene 
foreligger i fondsreglene eller stiftelsesdokumentene som i 
samsvar med artikkel 71 nr. 1 skal være vedlagt prospektet.

3. Årsberetningen skal inneholde en balanse eller en oversikt 
over eiendeler og forpliktelser, en spesifisert redegjørelse for 
inntekter og utgifter i regnskapsåret, en virksomhetsberetning 
for regnskapsåret samt øvrige opplysninger som er fastsatt 
i oversikt B i vedlegg I, så vel som enhver opplysning av 
betydning som setter investorene i stand til å foreta en 
velfundert bedømmelse av utviklingen i investeringsforetakets 
virksomhet og av dets resultater.

4. Halvårsberetningen skal inneholde minst de opplysninger 
som er fastsatt i avsnitt I–IV i oversikt B i vedlegg I. Dersom 
et investeringsforetak har utbetalt eller foreslår å utbetale 
foreløpig utbytte, skal talloppgavene angi resultatet etter skatt 
for vedkommende halvår og det foreløpige utbytte som er 
utbetalt eller foreslås utbetalt.

Artikkel 70

1. Prospektet skal angi hvilke kategorier eiendeler et 
investeringsforetak har godkjenning til å investere i. Det skal 
angi om transaksjoner med finansielle derivater er tillatt. I så fall 
skal det på framtredende plass i prospektet gjøres oppmerksom 
på hvorvidt disse transaksjonene kan foretas for sikringsformål 
eller for å oppfylle investeringsmål, og hvordan bruken av 
finansielle derivater eventuelt kan påvirke risikoprofilen.

2. Dersom et investeringsforetak hovedsakelig 
investerer i en annen kategori eiendeler i artikkel 50 enn 
omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter 
eller etterligner en aksje- eller obligasjonsindeks i samsvar 
med artikkel 53, skal det i sitt prospekt og om nødvendig 
i markedsføringsmateriellet på framtredende plass gjøre 
oppmerksom på investeringspolitikken.

3. Dersom netto andelsverdier i et investeringsforetak 
kan forventes å ha høy volatilitet som følge av porteføljens 
sammensetning eller porteføljeforvaltningsmetodene 
som benyttes, skal det i sitt prospekt og om nødvendig i 
markedsføringsmateriellet på framtredende plass gjøre 
oppmerksom på dette.

4. På anmodning fra en investor skal forvaltningsselskapet 
også gi ytterligere opplysninger om de mengdebegrensninger 
som gjelder for investeringsforetakets risikohåndtering, om 
de metoder som er valgt for dette formål, og om den seneste 
utviklingen i de viktigste risikoene og avkastningen for 
instrumentkategoriene.

Artikkel 71

1. Fondsreglene eller investeringsselskapets stiftelses-
dokumenter skal utgjøre en integrert del av prospektet og være 
vedlagt dette.

2. Dokumentene nevnt i nr. 1 behøver imidlertid ikke være 
vedlagt prospektet dersom investoren blir informert om at han 
på forespørsel kan få dem tilsendt eller få opplyst hvor han kan 
lese dem i de medlemsstater der andelene markedsføres.

Artikkel 72

De sentrale delene av prospektet skal holdes à jour.

Artikkel 73

Regnskapsopplysningene i årsberetningene skal revideres av 
én eller flere personer som i henhold til lov er godkjent til å 
foreta revisjon av regnskaper i samsvar med direktiv 2006/43/
EF. Revisors beretning med eventuelle forbehold skal i sin 
helhet gjengis i årsberetningen.

Artikkel 74

Investeringsforetaket skal oversende prospektet og 
eventuelle endringer i det samt års- og halvårsberetningene 
til vedkommende myndigheter i investeringsforetakets 
hjemstat. Investeringsforetaket skal på anmodning legge 
denne dokumentasjonen fram for vedkommende myndigheter i 
forvaltningsselskapets hjemstat.

Artikkel 75

1. Prospektet og de sist offentliggjorte års- og 
halvårsberetningene skal kostnadsfritt utleveres til investorer 
som ber om det.

2. Prospektet kan legges fram i et varig medium eller på et 
nettsted. En papirkopi skal kostnadsfritt utleveres til investorer 
som ber om det.

3. Års- og halvårsberetningene skal stilles til rådighet 
for investorer på den måten som er angitt i prospektet og i 
nøkkelinformasjonen omhandlet i artikkel 78. En papirkopi 
av års- og halvårsberetningene skal kostnadsfritt utleveres til 
investorer som ber om det.

4. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter hvilke særlige vilkår som må være oppfylt når 
prospektet legges fram i et annet varig medium enn papir eller 
på et nettsted, som ikke utgjør et varig medium.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll som omhandlet i artikkel 
112 nr. 2.

AVSNITT 2

Offentliggjøring av andre opplysninger

Artikkel 76

Investeringsforetaket skal på passende måte offentliggjøre 
utstedelses-, salgs-, gjenkjøps- eller innløsningskurs på sine 
andeler hver gang det utsteder, selger, kjøper tilbake eller 
innløser dem og minst to ganger per måned.

Vedkommende myndigheter kan imidlertid gi et 
investeringsforetak tillatelse til å foreta slik offentliggjøring 
bare én gang per måned dersom dette ikke skader andelseiernes 
interesser.
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Artikkel 77

Alt markedsføringsmateriell til investorer skal klart framstå som 
dette. Det skal være rettvisende, klart og ikke villedende. Særlig 
skal markedsføringsmateriell med et tilbud om å kjøpe andeler 
i et investeringsforetak og som inneholder særskilt informasjon 
om investeringsforetaket, ikke inneholde påstander som er i strid 
med eller minsker betydningen av opplysningene i prospektet 
og nøkkelinformasjonen omhandlet i artikkel 78. Det skal 
angi at det foreligger et prospekt, og at nøkkelinformasjonen 
omhandlet i artikkel 78 er tilgjengelig. Det skal også angi hvor 
og på hvilket språk investorer eller potensielle investorer kan 
skaffe til veie denne dokumentasjonen, eller hvordan de kan få 
tilgang til den.

AVSNITT 3

Nøkkelinformasjon

Artikkel 78

1. Medlemsstatene skal kreve at et investeringsselskap og 
et forvaltningsselskap, for hvert investeringsfond det forvalter, 
utarbeider et kort dokument som inneholder nøkkelinformasjon 
for investorer. Dokumentet skal i dette direktiv omtales som 
«nøkkelinformasjon». Begrepet «nøkkelinformasjon» skal 
klart angis på dokumentet på ett av språkene omhandlet i 
artikkel 94 nr. 1 bokstav b).

2. Nøkkelinformasjonen skal inneholde hensiktsmessige 
opplysninger om det berørte investeringsforetakets vesentligste 
særtrekk, som skal formidles til investorene slik at de kan 
forventes å forstå investeringenes art og de risikoer som er 
forbundet med investeringsproduktet de tilbys, og dermed 
kunne ta velfunderte investeringsbeslutninger.

3. Nøkkelinformasjonen skal gi opplysninger om følgende 
vesentlige aspekter ved det berørte investeringsforetaket:

a) identifisering av investeringsforetaket,

b) en kort beskrivelse av dets investeringsmål og 
investeringspolitikk,

c) presentasjon av tidligere resultater eller eventuelt 
resultatscenarioer,

d) kostnader og gebyrer, og

e) risiko- og avkastningsprofiler for investeringen, herunder 
hensiktsmessig veiledning og advarsler knyttet til 
risikoene forbundet med investeringer i det aktuelle 
investeringsforetaket.

Investoren skal ha mulighet til å forstå disse vesentlige 
aspektene uten å bli henvist til andre dokumenter.

4. Nøkkelinformasjonen skal klart angi hvor og hvordan 
ytterligere informasjon om den foreslåtte investeringen kan 
innhentes, herunder, men ikke begrenset til, hvor og hvordan 
prospektet og års- og halvårsberetningene når som helst og 
på anmodning kan skaffes til veie kostnadsfritt, og på hvilket 
språk slike opplysninger er tilgjengelige for investorene.

5. Nøkkelinformasjonen skal være skrevet på en klar og 
konsis måte og på et ikke-teknisk språk. Den skal være satt opp 
i et vanlig format, muliggjøre sammenligning og presenteres på 
en måte som småinvestorer sannsynligvis vil forstå.

6. Nøkkelinformasjonen skal benyttes uten endringer eller 
tillegg, med unntak av oversettelse, i alle medlemsstater der 
investeringsforetaket har meldt markedsføring av sine andeler i 
samsvar med artikkel 93.

7. Kommisjonen skal vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter følgende:

a) detaljert og uttømmende innhold i nøkkelinformasjonen 
som skal formidles til investorene, som omhandlet i nr. 2, 3 
og 4,

b) detaljert og uttømmende innhold i nøkkelinformasjonen 
som skal formidles til investorene i følgende særtilfeller:

i) for investeringsforetak med forskjellige 
investeringsavdelinger, den nøkkelinformasjon som 
skal formidles til investorer som tegner seg for en 
bestemt investeringsavdeling, herunder en beskrivelse 
av hvordan man bytter investeringsavdeling og 
kostnadene knyttet til dette,

ii) for investeringsforetak som tilbyr forskjellige 
aksjeklasser, den nøkkelinformasjon som skal 
formidles til investorer som tegner seg for en bestemt 
aksjeklasse,

iii) for fond i fond-strukturer, den nøkkelinformasjon 
som skal formidles til investorer som tegner seg 
for et investeringsforetak som selv investerer i 
andre investeringsforetak eller foretak for kollektiv 
investering, som omhandlet i artikkel 50 nr. 1 
bokstav e),

iv) for mottakerfond/tilføringsfond-strukturer, den 
nøkkelinformasjon som skal formidles til investorer 
som tegner seg for et tilføringsfond, og

v) for strukturerte, kapitalbeskyttede og andre tilsvarende 
investeringsforetak, den nøkkelinformasjon som 
skal formidles til investorer når det gjelder disse 
investeringsforetakenes særtrekk, og

c) nærmere opplysninger om formatet på og presentasjonen av 
den nøkkelinformasjon som skal formidles til investorene, 
som omhandlet i nr. 5.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.
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Artikkel 79

1. Nøkkelinformasjonen skal utgjøre informasjonen forut 
for avtaleinngåelse. Den skal være rettvisende, klar og ikke 
villedende. Den skal være i overensstemmelse med de relevante 
delene av prospektet.

2. Medlemsstatene skal sikre at en person ikke pådrar 
seg erstatningsansvar utelukkende på grunnlag av 
nøkkelinformasjonen, herunder oversettelser av denne, med 
mindre den er villedende, unøyaktig eller i uoverensstemmelse 
med de relevante delene av prospektet. Nøkkelinformasjonen 
skal inneholde en klar advarsel om dette.

Artikkel 80

1. Medlemsstatene skal kreve at et investeringsselskap 
og et forvaltningsselskap, for hvert investeringsfond det 
forvalter, som selger andeler i investeringsforetak direkte 
eller gjennom en annen fysisk eller juridisk person som 
opptrer på dets vegne og på dets fulle og uforbeholdne ansvar, 
formidler nøkkelinformasjon om slike investeringsforetak til 
investorene i god tid før de innbyr til tegning av andeler i slike 
investeringsforetak.

2. Medlemsstatene skal kreve at et investeringsselskap og 
et forvaltningsselskap, for hvert investeringsfond det forvalter, 
som ikke selger andeler i investeringsforetak direkte eller 
gjennom en fysisk eller juridisk person som opptrer på dets vegne 
og på dets fulle og uforbeholdne ansvar overfor investorene, 
på anmodning formidler nøkkelinformasjon til produsenter og 
mellommenn som selger eller gir råd til investorer om mulige 
investeringer i slike investeringsforetak eller i produkter som 
tilbyr engasjement i slike investeringsforetak. Medlemsstatene 
skal kreve at mellommenn som selger eller gir råd til investorer 
om mulige investeringer i investeringsforetak, formidler 
nøkkelinformasjon til sine kunder eller potensielle kunder.

3. Nøkkelinformasjonen skal formidles kostnadsfritt til 
investorene.

Artikkel 81

1. Medlemsstatene skal tillate at investeringsselskaper og 
forvaltningsselskaper, for hvert investeringsfond de forvalter, 
formidler nøkkelinformasjon i et varig medium eller på et 
nettsted. En papirkopi skal kostnadsfritt utleveres til investorer 
som ber om det.

I tillegg skal en ajourført versjon av nøkkelinformasjonen 
gjøres tilgjengelig på investeringsselskapets eller 
forvaltningsselskapets nettsted.

2. Kommisjonen kan vedta gjennomføringstiltak som 
fastsetter hvilke særlige vilkår som må være oppfylt når 
nøkkelinformasjonen legges fram i et annet varig medium enn 
papir eller på et nettsted, som ikke utgjør et varig medium.

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, skal vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 
omhandlet i artikkel 112 nr. 2.

Artikkel 82

1. Investeringsforetak skal sende sin nøkkelinformasjon 
med eventuelle endringer til vedkommende myndigheter i sin 
hjemstat.

2. De sentrale delene av nøkkelinformasjonen skal holdes à 
jour.

KAPITTEL X

INVESTERINGSFORETAKENES ALMINNELIGE 
PLIKTER

Artikkel 83

1. Lån kan ikke opptas av

a) et investeringsselskap,

b) et forvaltningsselskap eller en depotmottaker som opptrer 
på vegne av et investeringsfond.

Et investeringsforetak kan imidlertid erverve utenlandsk valuta 
ved hjelp av byttelån.

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene gi 
investeringsforetak tillatelse til å oppta lån, forutsatt at slike lån

a) er midlertidige og representerer

– inntil 10 % av selskapets eiendeler dersom det er et 
investeringsselskap, eller

– inntil 10 % av fondets verdi dersom det er et 
investeringsfond,

b) muliggjør erverv av fast eiendom som er absolutt nødvendig 
for virksomhetens direkte drift, og, når det gjelder et 
investeringsselskap, utgjør høyst 10 % av dets eiendeler.

I de tilfeller der et investeringsforetak har tillatelse til å oppta 
lån i henhold til bokstav a) og b), skal disse lånene til sammen 
ikke overstige 15 % av dets eiendeler.

Artikkel 84

1. Et investeringsforetak skal kjøpe tilbake eller innløse sine 
andeler på anmodning fra en andelseier.

2. Som unntak fra nr. 1 kan

a) et investeringsforetak i samsvar med gjeldende nasjonal 
lovgivning, fondsreglene eller investeringsselskapets 
stiftelsesdokumenter midlertidig utsette gjenkjøp eller 
innløsning av sine andeler,


