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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 rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer 
i fôrvarer(1), særlig artikkel 7 nr. 4 første ledd og artikkel 21 
tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 er det fastsatt en fellesskapsframgangsmåte 
for godkjenning av omsetning og bruk av tilsetningsstoffer 
i fôrvarer. I henhold til forordningen skal alle som søker 
om godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer eller av en 
ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer, inngi en søknad i 
samsvar med nevnte forordning.

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005(2) er det 
fastsatt nærmere regler for gjennomføring av forordning 
(EF) nr. 1831/2003 med hensyn til søknader om 
godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer eller av en 
ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer, og med hensyn til 
Fellesskapets referanselaboratoriums plikter og oppgaver.

3) I henhold til forordningen skal søkeren sende inn 
referanseprøver i en form som søkeren har til hensikt å 
bringe tilsetningsstoffet i omsetning i, eller som enkelt 
kan omdannes til en form som søkeren har til hensikt å 
bringe tilsetningsstoffet i omsetning i.

4) Ved forordning (EF) nr. 378/2005 er det også fastsatt at 
Fellesskapets referanselaboratorium skal avkreve søkerne 
et gebyr på 6 000 euro for hver søknad. Vedlegg II til nevnte 
forordning inneholder dessuten en liste over laboratoriene 
som inngår i gruppen av nasjonale referanselaboratorier 
som bistår Fellesskapets referanselaboratorium i dets 
plikter og oppgaver.

5) De erfaringer som er gjort i forbindelse med anvendelsen 
av forordning (EF) nr. 378/2005, viser at det er ønskelig 
å klargjøre visse detaljer i de gjeldende kravene til 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 254 av 26.9.2009, s. 58, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2010 av 2. juli 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av  
21.10.2010, s. 1.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) EUT L 59 av 5.3.2005, s. 8.

referanseprøvene som søkerne i visse tilfeller skal sende 
inn, og å forenkle kravene når det gjelder a) søknader 
om godkjenning av en ny bruk av tilsetningsstoffer 
som allerede er godkjent, og b) søknader om endring av 
vilkårene for godkjenninger når den foreslåtte endringen 
ikke gjelder egenskapene ved det tilsetningsstoffet som 
tidligere er sendt til Fellesskapets referanselaboratorium 
som referanseprøve av vedkommende tilsetningsstoff.

6) Erfaringen har vist at det bør fastsettes ulike satser for 
gebyret avhengig av søknadstypen, og i den forbindelse 
bør det særlig tas i betrakting om det er behov for nye 
referanseprøver og nye vurderinger av analysemetoden 
for tilsetningsstoffer som allerede er godkjent.

7) Det finnes dessuten multianalyttmetoder som bygger 
på et definert prinsipp som kan anvendes ved enkeltvis 
eller samtidig bestemmelse av ett eller flere stoffer 
eller en eller flere agenser i de særskilte matrisene som 
er definert i metodens anvendelsesområde. Erfaringen 
har vist at det er mulig å foreta gruppevise vurderinger 
av analysemetodene for likeartede tilsetningsstoffer når 
analysemetodene ligner hverandre, særlig når det gjelder 
slike multianalyttmetoder.

8) En rekke allerede godkjente tilsetningsstoffer som 
omfattes av framgangsmåten for ny vurdering omhandlet 
i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, kan 
være gjenstand for søknader som inngis samtidig i 
ensartede grupper, når de tilhører samme kategori av 
tilsetningsstoffer, samme funksjonsgruppe og eventuelt 
samme underklassifisering, og når analysemetodene som 
brukes, er av typen multianalyttmetoder.

9) Stoffene som er klassifisert i gruppen «kjemisk 
definerte aromastoffer» i fellesskapsregisteret over 
tilsetningsstoffer i fôrvarer, og som tilhører kategorien 
sensoriske tilsetningsstoffer og funksjonsgruppen 
aromastoffer, er en gruppe tilsetningsstoffer som 
for tiden utgjør nesten to tredeler av oppføringene i 
fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i fôrvarer. 
Disse kjemisk definerte aromastoffene omfattes av 
framgangsmåten for ny vurdering omhandlet i artikkel 
10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, og kan derfor 
føre til en betydelig arbeidsbyrde i forbindelse med denne 
framgangsmåten. Disse kjemisk definerte aromastoffene 
utgjør dessuten en ensartet gruppe tilsetningsstoffer 
i fôrvarer når det gjelder vilkårene for godkjenning 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 885/2009

av 25. september 2009

om endring av forordning (EF) nr. 378/2005 med hensyn til referanseprøver, gebyrer og  
laboratoriene oppført i vedlegg II(*)
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og sikkerhetsvurderingen av dem som skal foretas 
i henhold til de særskilte kravene for slike stoffer 
fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 av 
25. april 2008 om nærmere regler for gjennomføring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 
med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader 
samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1). Analysemetodene som brukes for mange av 
disse kjemisk definerte aromastoffene, kan være av typen 
multianalyttmetoder.

10) Det bør derfor opprettes et system med reduserte gebyrer 
for grupper av søknader om godkjenning som gjelder 
allerede godkjente tilsetningsstoffer i fôrvarer, for 
eksempel kjemisk definerte aromastoffer, når søknadene 
inngis samtidig og omfatter likeartede analysemetoder, 
særlig av typen multianalyttmetoder.

11) Ved beregning av de forskjellige gebyrene anses gebyret 
å bestå av to komponenter. Den første er beregnet 
på å dekke Fellesskapets referanselaboratoriums 
administrasjonskostnader og kostnadene i forbindelse med 
behandlingen av referanseprøvene. Den andre er beregnet 
på å dekke det rapporterende laboratoriets kostnader 
i forbindelse med den vitenskapelige vurderingen og 
utarbeidingen av vurderingsrapporten.

12) Det er dessuten hensiktsmessig å tilpasse anvendelses-
området for Fellesskapets referanselaboratoriums 
retningslinjer for søkere, som ble utarbeidet etter 
vedtakelsen av forordning (EF) nr. 429/2008, og av 
hensyn til de erfaringer som er gjort, bør det gjøres andre, 
mindre endringer i forordning (EF) nr. 378/2005.

13) Belgia har anmodet Kommisjonen om at Centre wallon 
de recherches agronomiques (CRA-W) i Gembloux 
utpekes til nasjonalt referanselaboratorium og blir en 
del av gruppen av slike laboratorier. Ettersom dette 
laboratoriet oppfyller kravene i vedlegg I til forordning 
(EF) nr. 378/2005, bør det føres opp på listen over 
laboratorier i vedlegg II til samme forordning. Litauen 
har underrettet Kommisjonen om at Klaipėdos apskrities 
VMVT laboratorija i Klaipėda ønskes fjernet fra gruppen 
av nasjonale referanselaboratorier. Dette laboratoriet 
bør derfor strykes fra nevnte liste. Dessuten har flere 
medlemsstater underrettet Kommisjonen om at visse 
opplysninger om deres nasjonale referanselaboratorier 
som inngår i gruppen, er endret. Listen i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 378/2005 bør derfor endres. For 
å sikre klarhet i Fellesskapets regelverk bør listen i sin 
helhet erstattes med listen i vedlegg I til denne forordning.

14) Forordning (EF) nr. 378/2005 bør derfor endres.

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 378/2005 gjøres følgende endringer:

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

1. Artikkel 1 skal lyde:

«Artikkel 1

Formål og virkeområde

Ved denne forordning fastsettes nærmere regler for 
gjennomføring av forordning (EF) nr. 1831/2003 med 
hensyn til Fellesskapets referanselaboratoriums plikter og 
oppgaver.»

2. I artikkel 2 skal ny bokstav h) og i) lyde:

«h) «multianalyttmetode» en metode som bygger på et 
definert prinsipp som kan anvendes ved enkeltvis eller 
samtidig bestemmelse av ett eller flere stoffer eller 
en eller flere agenser i de særskilte matrisene som er 
definert i metodens anvendelsesområde.

i) «referansestandard» en prøve av et rent aktivt stoff 
som brukes for kalibreringsformål.»

3. Artikkel 3 skal lyde:

«Artikkel 3

Referanseprøver

1. Alle som søker om godkjenning av et tilsetningsstoff 
i fôrvarer eller av en ny bruk av et tilsetningsstoff i 
fôrvarer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) 
nr. 1831/2003, skal oversende tre referanseprøver i en form 
som søkeren har til hensikt å bringe tilsetningsstoffet i 
omsetning i.

Søkeren skal i tillegg framlegge følgende for Fellesskapets 
referanselaboratorium:

a) referansestandarder av det rene aktive stoffet når det 
gjelder tilsetningsstoffer

– som tilhører kategorien avlstekniske tilsetnings-
stoffer nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav d) i forordning 
(EF) nr. 1831/2003, unntatt tilsetningsstoffer som 
består av eller inneholder mikroorganismer,

– som tilhører kategorien koksidiostatika og 
histomonostatika nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav e) 
i forordning (EF) nr. 1831/2003,

– som omfattes av fellesskapsregelverk om markeds-
føring av produkter som består av, inneholder 
eller er framstilt av genmodifiserte organismer 
(GMO-er),

– som det er fastsatt grenseverdier for restmengder 
for i vedlegg I eller III til rådsforordning (EØF) 
nr. 2377/90(*) eller i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1831/2003.
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b) dersom søknaden gjelder et tilsetningsstoff som består 
av eller inneholder mikroorganismer, og dersom 
Fellesskapets referanselaboratorium anmoder om det, 
en tillatelse som gir Fellesskapets referanselaboratorium 
adgang til mikrobestammen som er deponert i den 
internasjonalt anerkjente kultursamlingen nevnt i 
nr. 2.2.1.2 i vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) 
nr. 429/2008(**).

 Dersom søknaden gjelder et tilsetningsstoff som tilhører 
kategorien sensoriske tilsetningsstoffer og funksjons-
gruppen aromastoffer nevnt i nr. 2 bokstav b) i vedlegg I 
til forordning (EF) nr. 1831/2003, og som omfattes av 
artikkel 10 nr. 2 i samme forordning, og dersom søknaden 
inngår i en gruppe av søknader, skal referanseprøvene være 
representative for alle forbindelsene/stoffene i gruppen.

2. Med de tre referanseprøvene av tilsetningsstoffet skal 
det følge en skriftlig erklæring fra søkeren om at gebyret 
omhandlet i artikkel 4 nr. 1 er betalt.

3. Søkeren skal sikre at referanseprøvene er gyldige i hele 
perioden som godkjenningen av tilsetningsstoffet omfatter, 
ved å oversende Fellesskapets referanse-laboratorium nye 
referanseprøver for å erstatte utløpte prøver.

Dersom Fellesskapets referanselaboratorium 
anmoder om det, skal søkeren framlegge ytterligere 
referanseprøver, referansestandarder samt fôrvare- og/
eller næringsmiddelprøvemateriale som definert i 
artikkel 2. På begrunnet anmodning fra de nasjonale 
referanselaboratoriene i gruppen og uten at det berører 
artikkel 11, 32 og 33 i forordning (EF) nr. 882/2004, kan 
Fellesskapets referanselaboratorium anmode søkeren 
om ytterligere referanseprøver, referansestandarder samt 
fôrvare- og/eller næringsmiddelprøvemateriale.

4. Det skal ikke kreves referanseprøver for

a) søknader inngitt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1831/2003 som gjelder godkjenning 
av en ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er 
godkjent for en annen bruk, når det tidligere er sendt 
referanseprøver til Fellesskapets referanselaboratorium 
for den andre bruken,

b) søknader inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i 
forordning (EF) nr. 1831/2003 som gjelder endring 
av vilkårene for en eksisterende godkjenning, når den 
foreslåtte endringen ikke gjelder egenskapene ved det 
tilsetningsstoffet som tidligere er sendt til Fellesskapets 
referanselaboratorium som referanseprøve av 
vedkommende tilsetningsstoff.

__________
(*) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.
(**) EUT L 133 av 22.5.2008, s. 1.»

4. I artikkel 4 skal nr. 1 lyde:

«1. Fellesskapets referanselaboratorium skal avkreve 
søkeren et gebyr i samsvar med satsene fastsatt i vedlegg 
IV (heretter kalt «gebyret»).»

5. I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Fellesskapets referanselaboratorium skal for hver 
søknad eller for hver gruppe av søknader framlegge 
en fullstendig vurderingsrapport for Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 
«Myndigheten») innen tre måneder etter den datoen det 
mottar en gyldig søknad i henhold til artikkel 8 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1831/2003, og etter at gebyret er 
betalt.

Dersom Fellesskapets referanselaboratorium anser 
en søknad for å være svært komplisert, kan det 
forlenge denne fristen med én måned. Fellesskapets 
referanselaboratorium skal underrette Kommisjonen, 
Myndigheten og søkeren om en slik forlengelse av 
fristen.

Fristene fastsatt i dette nummer kan etter avtale med 
Myndigheten forlenges ytterligere dersom Fellesskapets 
referanselaboratorium anmoder om utfyllende 
opplysninger som søkeren ikke kan framlegge og/
eller som Fellesskapets referanselaboratorium ikke kan 
vurdere innen disse fristene.

Fristen for Fellesskapets referanselaboratorium til å 
framlegge vurderingsrapporten for Myndigheten skal 
imidlertid ikke være lengre enn Myndighetens frist 
til å avgi sin uttalelse i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1831/2003.»

b) Nytt nr. 3 og 4 skal lyde:

«3. Vurderingsrapporten fastsatt i nr. 1 kan på 
anmodning fra Kommisjonen eller Myndigheten 
endres av Fellesskapets referanselaboratorium dersom

a) vilkårene for omsetning av tilsetningsstoffet fastsatt 
på grunnlag av Myndighetens uttalelse i samsvar 
med artikkel 8 nr. 3 bokstav a) i forordning (EF) 
nr. 1831/2003 er forskjellige fra vilkårene som 
søkeren opprinnelig foreslo,

b) søkeren har framlagt utfyllende opplysninger om 
analysemetoden for Myndigheten.

4. Det skal ikke kreves vurderingsrapport for

a) søknader inngitt i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i 
forordning (EF) nr. 1831/2003 som gjelder en ny 
bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer, når de foreslåtte 
vilkårene for omsetning av tilsetningsstoffet for 
den nye bruken faller innenfor anvendelsesområdet 
for analysemetoden som tidligere er framlagt i 
samsvar med nr. 2.6 i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 429/2008 og som allerede er blitt vurdert av 
Fellesskapets referanselaboratorium,
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b) søknader inngitt i samsvar med artikkel 13 nr. 3 i 
forordning (EF) nr. 1831/2003 som gjelder endring 
av vilkårene for en eksisterende godkjenning, når 
den foreslåtte endringen eller de nye vilkårene 
for omsetning av tilsetningsstoffet faller innenfor 
anvendelsesområdet for analysemetoden som 
tidligere er framlagt i samsvar med nr. 2.6 i 
vedlegg II til forordning (EF) nr. 429/2008 og 
som allerede er blitt vurdert av Fellesskapets 
referanselaboratorium.

Uten hensyn til nr. 4 kan Kommisjonen, Fellesskapets 
referanselaboratorium eller Myndigheten på grunnlag 
av berettigede faktorer som er relevante for søknaden, 
finne det nødvendig at det foretas en ny vurdering 
av analysemetodene. I så fall skal Fellesskapets 
referanselaboratorium underrette søkeren om dette.»

6. I artikkel 8 skal ny bokstav d) lyde: 

«d) framlegge, dersom Fellesskapets referanse-
laboratorium anmoder om det, en endret vurderingsrapport 

som omfatter de utfyllende opplysningene som søkeren 
har framlagt for Fellesskapets referanselaboratorium eller 
Myndigheten.»

7. I artikkel 12 nr. 1 skal ny bokstav d) lyde:

«d) krav som gjelder analysemetodene som er framlagt 
i samsvar med nr. 2.6 i vedlegg II til forordning (EF) 
nr. 429/2008.»

8. Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg I til denne 
forordning.

9. Vedlegg II til denne forordning tilføyes som nytt  
vedlegg IV.

Artikkel 2

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

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

Utferdiget i Brussel, 25. september 2009.

 For Kommisjonen

 Androulla VASSILIOU

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

«VEDLEGG II

Fellesskapets referanselaboratorium og gruppen av nasjonale referanselaboratorier, som nevnt i artikkel 6 nr. 2

FELLESSKAPETS REFERANSELABORATORIUM

Europakommisjonens felles forskningssenter. Institutt for referansematerialer og -målinger. Geel, Belgia.

MEDLEMSSTATENES NASJONALE REFERANSELABORATORIER

Belgique/België

– Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Tervuren (FLVVT – FAVV).

– Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol.

– Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux.

Česká republika

– Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.

Danmark

– Plantedirektoratet, Laboratorium for Foder og Gødning, Lyngby.

Deutschland

– Schwerpunktlabor Futtermittel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), 
Oberschleißheim.

– Landwirtschaftliches Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) Speyer, Speyer.

– Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft. Fachbereich 8 – Landwirtschaftliches Untersuchungswesen, Leipzig.

– Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen, Jena.

Eesti

– Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa.

– Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali labor, Saku, Harjumaa.

España

– Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

– Laboratori Agroalimentari, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Generalitat de Catalunya, Cabrils.

France

– Laboratoire de Rennes, SCL L35, Service Commun des Laboratoires, Rennes.

Ireland

– The State Laboratory, Kildare.

Italia

– Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità alimentare ed animale, Roma.

– Centro di referenza nazionale per la sorveglienza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Kypros

– Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia.
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Latvija

– Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs (VVMDC), Riga.

Lietuvos

– Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Vilnius.

Luxembourg

– Laboratoire de Contrôle et d’essais – ASTA, Ettelbruck.

Magyarország

– Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Élelmiszer- és Takarmány-biztonsági Igazgatóság, 
Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.

Nederland

– RIKILT- Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen.

– Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven.

Österreich

– Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.

Polska

– Instytut Zootechniki w Krakowie. Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin.

– Państwowy Instytut Weterynaryjny, Pulawy.

Portugal

– Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, I.P./Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (INRB, IP/
LNIV), Lisboa.

Slovenija

– Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut. Enota za patologijo prehrane in 
higieno okolja, Ljubljana.

– Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Slovensko

– Skúšobné laboratórium - Oddelenie analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, 
Bratislava.

Suomi/Finland

– Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.

Sverige

– Foderavdelningen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.

United Kingdom

– The Laboratory of the Government Chemist, Teddington.

EFTA-STATENES NASJONALE REFERANSELABORATORIER

Norge

– LabNett AS, Agricultural Chemistry Laboratory, Stjørdal.»

____________
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VEDLEGG II

«VEDLEGG IV

SATSER FOR GEBYRET NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 1

Gebyrets sammensetning

Ved beregning av gebyret deles dette i to komponenter:

1. Den første er beregnet på å dekke Fellesskapets referanselaboratoriums administrasjonskostnader og kostnadene i 
forbindelse med behandlingen av referanseprøvene. Denne første komponenten utgjør 2 000 euro.

2. Den andre er beregnet på å dekke det rapporterende laboratoriets kostnader i forbindelse med den vitenskapelige 
vurderingen og utarbeidingen av vurderingsrapporten. Denne andre komponenten utgjør 4 000 euro.

De to komponentene anvendes som beskrevet nedenfor ved beregning av gebyrsatsene.

Satser i henhold til type søknad om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer, i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1831/2003

1. Godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer (artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003):

Gebyr = komponent 1 + komponent 2 = 6 000 euro

2. Godkjenning av en ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer (artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003):

– Når artikkel 3 nr. 4 bokstav a) og artikkel 5 nr. 4 bokstav a) får anvendelse:

Gebyr = 0 euro

– Når bare artikkel 3 nr. 4 bokstav a) får anvendelse, kreves bare komponent 2:

Gebyr = 4 000 euro

3. Godkjenning av et allerede godkjent tilsetningsstoff i fôrvarer (artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003):

Gebyr = komponent 1 + komponent 2 = 6 000 euro

– For grupper av søknader som inngis samtidig og som gjelder flere enn ett tilsetningsstoff som tilhører 
samme kategori, samme funksjonsgruppe og eventuelt samme underklassifisering, unntatt kjemisk definerte 
smaksstoffer, avlstekniske tilsetningsstoffer, koksidiostatika og histomonostatika, skal gebyret beregnes som 
følger dersom analysemetodene som er brukt for disse tilsetningsstoffene, er av typen multianalyttmetoder:

Den første komponenten multipliseres med antallet (n) tilsetningsstoffer i gruppen:

Komponent 1 = (2 000 euro × n) = N

Den andre komponenten multipliseres med antallet (m) analysemetoder som Fellesskapets referanselaboratorium 
skal vurdere:

Komponent 2 = (4000 euro × m) = M

Gebyret skal være summen av de to komponentene:

Gebyr = N + M
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– For grupper av søknader som inngis samtidig og gjelder flere enn ett kjemisk definert aromastoff, skal 
gebyret beregnes som følger dersom analysemetodene som er brukt for disse tilsetningsstoffene, er av typen 
multianalyttmetoder:

Den første komponenten multipliseres med antallet (n) referanseprøver som angitt i artikkel 3 nr. 1, som 
oversendes Fellesskapets referanselaboratorium:

Komponent 1 = (2 000 euro × n) = N

Den andre komponenten multipliseres med antallet (m) analysemetoder som Fellesskapets referanselaboratorium 
skal vurdere:

Komponent 2 = (4000 euro × m) = M

Gebyret skal være summen av de to komponentene:

Gebyr = N + M

4. Søknad om endring av vilkårene for en eksisterende godkjenning (artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003):

– Når artikkel 3 nr. 4 bokstav b) og artikkel 5 nr. 4 bokstav b) får anvendelse:

Gebyr = 0 euro

– Når bare artikkel 3 nr. 4 bokstav b) får anvendelse, kreves bare komponent 2:

Gebyr = 4 000 euro

5. Fornyelse av en godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer (artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1831/2003):

Gebyr = 4 000 euro»

__________



25.6.2015 Nr. 36/9EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 
unionen,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særleg artikkel 13 nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 243/2007(2) vart 
enzympreparatet 3-fytase framstilt av Aspergillus niger 
(CBS 101.672) godkjent for ti år som tilsetjingsstoff 
i kategorien «avlstekniske tilsetjingsstoff» i 
fôrvarer til avvande smågrisar, oppfôringssvin og 
oppfôringskjuklingar.

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1831/2003 har innehavaren av godkjenninga av 
enzympreparatet, BASF SE, sendt inn ein søknad om 
endring av vilkåra for godkjenning med omsyn til 
oppfôringssvin, med sikte på å redusere minsteinnhaldet av 
tilsetjingsstoffet i fôrvarer. Søknaden vart send inn saman 
med relevante opplysningar som støttar oppmodinga om 
endring.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 339 av 22.12.2009,  
s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2010 av 2. juli 
2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av  
21.10.2010, s. 1.

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) TEU L 73 av 13.3.2007, s. 4.

3) I fråsegna si av 7. juli 2009 slo Den europeiske styresmakta 
for næringsmiddeltryggleik fast at det er tilstrekkeleg prov 
på at enzympreparatet 3-fytase framstilt av Aspergillus 
niger (CBS 101.672) er verksamt i oppfôringssvin med eit 
lågare minsteinnhald på 100 FTU per kilogram fullfôr(3).

4) Forordning (EF) nr. 243/2007 bør difor endrast.

5) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar 
med fråsegna frå Det faste utvalet for næringsmiddelkjeda 
og dyrehelsa —

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 243/2007, i sjuande kolonnen 
(«Lågaste innhald»), skal orda «280 FTU» bytast ut med «100 
FTU(4)».

Artikkel 2

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 
kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen.

(3) The EFSA Journal (2009) 1184, s. 1.
(4) 1 FTU er den mengda enzym som frigjer 1 mikromol uorganisk fosfat per 

minutt frå natriumfytat ved pH 5,5 og 37 °C.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1269/2009

av 21. desember 2009

om endring av forordning (EF) nr. 243/2007 med omsyn til det lågaste innhaldet av eit tilsetjingsstoff 
i fôrvarer for oppfôringssvin(*)

2015/EØS/36/02

Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 21. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 70/524/EØF av 
23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer(1), særlig 
artikkel 3 og artikkel 9d nr. 1,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(2), særlig artikkel 25, og

ut fra følgende betraktninger:

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

2) I artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det 
fastsatt overgangstiltak for søknader om godkjenning av 
tilsetningsstoffer i fôrvarer som ble inngitt i henhold til 
direktiv 70/524/EØF før datoen da forordning (EF) nr. 
1831/2003 fikk anvendelse.

3) Søknadene om godkjenning av tilsetningsstoffene oppført 
i vedleggene til denne forordning ble inngitt før datoen da 
forordning (EF) nr. 1831/2003 fikk anvendelse.

4) Innledende bemerkninger til disse søknadene i henhold 
til artikkel 4 nr. 4 i direktiv 70/524/EØF ble oversendt 
Kommisjonen innen datoen da forordning (EF) 
nr. 1831/2003 fikk anvendelse. Disse søknadene skal 
derfor fortsatt behandles i samsvar med artikkel 4 i 
direktiv 70/524/EØF.

5) Bruk av enzympreparatet av endo-1,3(4)-
betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (CBS 
526,94) ble midlertidig godkjent for smågriser ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2374/1998(3). Det ble 
godkjent uten tidsbegrensning for oppfôringskyllinger 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2036/2005(4). 
Det er framlagt nye opplysninger til støtte for en 
søknad om godkjenning uten tidsbegrensning av dette 
enzympreparatet for avvente smågriser. Vurderingen 
viser at vilkårene som kreves for en slik godkjenning, 
som fastsatt i artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF, er 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 339 av 22.12.2009, s. 
28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2010 av 2. juli 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av  
21.10.2010, s. 1.

(1) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1.
(2) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(3) EFT L 295 av 4.11.1998, s. 3.
(4) EUT L 328 av 15.12.2005, s. 13.

oppfylt. Bruk av det nevnte enzympreparatet som angitt i 
vedlegg I til denne forordning bør derfor godkjennes uten 
tidsbegrensning.

6) Bruk av enzympreparatet av endo-1,3(4)-betaglukanase 
framstilt av Aspergillus aculeatus (CBS 589,94), endo-1,4-
betaglukanase framstilt av Trichoderma longibrachiatum 
(CBS 592,94), alfa-amylase framstilt av Bacillus 
amyloliquefaciens (DSM 9553), basillolysin framstilt 
av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) og endo-
1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma viride (NIBH 
FERM BP 4842) ble midlertidig godkjent for smågriser 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2200/2001(5). Det 
ble midlertidig godkjent for oppfôringskalkuner ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 252/2006(6). Det ble 
godkjent uten tidsbegrensning for oppfôringskyllinger ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005(7) og midlertidig 
godkjent for verpehøner ved kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1140/2007(8). Det er framlagt nye opplysninger til 
støtte for en søknad om godkjenning uten tidsbegrensning 
av dette enzympreparatet for oppfôringskalkuner og 
avvente smågriser. Vurderingen viser at vilkårene som 
kreves for en slik godkjenning, som fastsatt i artikkel 3a 
i direktiv 70/524/EØF, er oppfylt. Bruk av det nevnte 
enzympreparatet som angitt i vedlegg II til denne 
forordning bør derfor godkjennes uten tidsbegrensning.

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

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet som tilhører gruppen «Enzymer» og som er oppført 
i vedlegg I, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som 
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg.

Artikkel 2

Preparatet som tilhører gruppen «Enzymer» og som er oppført 
i vedlegg II, godkjennes for bruk uten tidsbegrensning som 
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg.

(5) EFT L 299 av 15.11.2001, s. 1.
(6) EUT L 44 av 15.2.2006, s. 3.
(7) EUT L 57 av 3.3.2005, s. 3.
(8) EUT L 256 av 2.10.2007, s. 14.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1270/2009

av 21. desember 2009

om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)

2015/EØS/36/03
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Artikkel 3

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

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

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

___________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning.

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er det inngitt en søknad om godkjenning av preparatet 
som er oppført i vedlegget til denne forordning. Søknaden 
var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som 
kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1831/2003.

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske 
tilsetningsstoffer» av serinprotease framstilt av Bacillus 
licheniformis (DSM 19670) som tilsetningsstoff i fôrvarer 
for oppfôringskyllinger.

4) I sin uttalelse av 2. og 7. juli 2009(2) konkluderte Den 
europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2010, s. 7, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2010 av 2. juli 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av  
21.10.2010, s. 1.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) The EFSA Journal (2009) 1185, s. 1.

(«Myndigheten») med at enzympreparatet av 
serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis (DSM 
19670) ikke har noen skadevirkning på dyrehelsen, 
menneskers helse eller miljøet, og at bruk av preparatet 
kan forbedre dyrenes ytelse. Myndigheten anser ikke 
at det er behov for særlige krav om overvåking etter 
markedsføring. Den bekrefter også rapporten om 
metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer som 
ble framlagt av Fellesskapets referanselaboratorium, som 
ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet viser at godkjenningsvilkårene 
fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er oppfylt. Bruk av det nevnte preparatet bør derfor 
godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle 
gruppen «fordøyelsesforbedrende midler», godkjennes som 
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 8/2010

av 23. desember 2009

om godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis (DSM 19670) som tilsetningsstoff 
i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd, 

representert av DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)(*)

2015/EØS/36/04
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 23. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

__________



Nr. 36/16 25.6.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
VE

D
LE

G
G

Ti
l s

et
ni

ng
s-

st
of

fe
ts

 
id

en
tifi

 ka
sj

on
s -

nu
m

m
er

N
av

n 
på

 in
ne

 ha
ve

r a
v 

go
d k

je
nn

in
ge

n
Ti

ls
et

ni
ng

ss
to

ff
Sa

m
m

en
se

tn
in

g,
 k

je
m

is
k 

fo
rm

el
, 

be
sk

riv
el

se
, a

na
ly

se
m

et
od

e
D

yr
ea

rt 
el

le
r 

dy
re

 gr
up

pe
H

øy
es

te
 

al
de

r

La
ve

st
e 

in
nh

ol
d

H
øy

es
te

 
in

nh
ol

d

A
nd

re
 b

es
te

m
m

el
se

r
G

od
 kj

en
ni

ng
s-

pe
rio

de
ns

 u
tlø

p
A

nt
al

l e
nh

et
er

 a
kt

iv
t s

to
ff 

pe
r 

kg
 fu

llf
ôr

 m
ed

 e
t v

an
ni

nn
ho

ld
 

på
 1

2 
%

K
at

eg
or

i: 
av

ls
te

kn
is

ke
 ti

ls
et

ni
ng

ss
to

ff
er

. F
un

ks
jo

ne
ll 

gr
up

pe
: f

or
dø

ye
ls

es
fo

rb
ed

re
nd

e 
m

id
le

r

4a
13

D
SM

 N
ut

rit
io

na
l 

Pr
od

uc
ts

 L
td

, 
re

pr
es

en
te

rt 
av

 D
SM

 N
ut

rit
io

na
l 

Pr
od

uc
ts

 S
p.

Z.
o.

o.

Se
rin

pr
ot

ea
se

EC
 3

.4
.2

1.
-

Ti
ls

et
ni

ng
ss

to
ffe

ts
 sa

m
m

en
se

tn
in

g:

Pr
ep

ar
at

 a
v 

se
rin

pr
ot

ea
se

  
(E

C
 3

.4
.2

1.
-)

fr
am

st
ilt

 a
v 

Ba
ci

llu
s 

lic
he

ni
fo

rm
is

 
(D

SM
 1

96
70

) 
m

ed
 e

n 
ak

tiv
ite

t 
på

 
m

in
st

 7
5 

00
0 

PR
O

T(
1 )

/g

B
es

kr
iv

el
se

 a
v 

til
se

tn
in

gs
st

of
fe

t:

Se
rin

pr
ot

ea
se

 (E
C

 3
.4

.2
1.

-)

fr
am

st
ilt

 a
v 

Ba
ci

llu
s 

lic
he

ni
fo

rm
is

 
(D

SM
 1

96
70

)

A
na

ly
se

m
et

od
e(

2 )
:

K
ol

or
im

et
ris

k 
m

et
od

e 
so

m
 m

ål
er

 
de

t 
gu

le
 

ko
m

pl
ek

se
t 

av
 

pa
ra

-
ni

tro
an

ili
n 

(p
N

A
) 

so
m

 
fr

ig
jø

re
s 

av
 e

nz
ym

et
 f

ra
 «

Su
c-

A
la

-A
la

-P
ro

-
Ph

e-
pN

A
» 

ve
d 

pH
 9

,0
 o

g 
37

 °C

O
pp

fô
rin

gs
-

ky
lli

ng
er

—
15

 0
00

 
PR

O
T

—
1.

 
I b

ru
ks

an
vi

sn
in

ge
n 

fo
r t

ils
et

ni
ng

s-
st

of
fe

t 
og

 p
re

m
ik

se
n 

an
gi

s 
la

g-
rin

gs
te

m
pe

ra
tu

r, 
ho

ld
ba

rh
et

st
id

 o
g 

pe
lle

te
rin

gs
st

ab
ili

te
t.

2.
 

Si
kk

er
he

ts
til

ta
k:

 
ån

de
 dr

et
ts

 ve
rn

, 
br

ill
er

 o
g 

ha
ns

ke
r v

ed
 h

ån
dt

er
in

g.

13
.1

.2
02

0

(1 )
 

1 
PR

O
T 

er
 d

en
 m

en
gd

en
 e

nz
ym

 so
m

 fr
ig

jø
r 1

 μ
m

ol
 p

-n
itr

oa
ni

lin
 fr

a 
1 

m
M

 su
bs

tra
t (

Su
c-

A
la

-A
la

-P
ro

-P
he

-p
N

A
) p

er
 m

in
ut

t v
ed

 p
H

 9
,0

 o
g 

37
 °C

.
(2 )

 
N

æ
rm

er
e 

op
pl

ys
ni

ng
er

 o
m

 a
na

ly
se

m
et

od
en

 fi
nn

es
 p

å 
Fe

lle
ss

ka
pe

ts
 re

fe
ra

ns
el

ab
or

at
or

iu
m

s n
et

ts
te

d:
 w

w
w.

irm
m

.jr
c.

be
/c

rl-
fe

ed
-a

dd
iti

ve
s



25.6.2015 Nr. 36/17EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 
fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må 
tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, 
godkjennes, og forordningen inneholder grunnlaget og 
framgangsmåtene for å gi slik godkjenning.

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er det inngitt en søknad om godkjenning av preparatet 
som er oppført i vedlegget til denne forordning. Søknaden 
var ledsaget av de opplysninger og dokumenter som 
kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1831/2003.

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien «avlstekniske 
tilsetningsstoffer» av et enzympreparat av endo-
1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei 
(ATCC PTA 5588) som tilsetningsstoff i fôrvarer 
for oppfôringskyllinger, verpehøner, ender og 
oppfôringskalkuner.

4) I sine uttalelser av 12. og 19. september 2007(2), 
22. november 2007(3) og 2. juli 2009(4) konkluderte 
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(«Myndigheten») med at enzympreparatet av endo-1,4-

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 7.1.2010, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2010 av 2. juli 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av  
21.10.2010, s. 1.

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
(2) The EFSA Journal (2007) 548, s. 1.
(3) The EFSA Journal (2007) 586, s. 1.
(4) The EFSA Journal (2009) 1183, s. 1.

 betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC 
PTA 5588) ikke har noen skadevirkning på dyrehelsen, 
menneskers helse eller miljøet, og at bruk av preparatet 
forbedrer dyrenes ytelse. Myndigheten anser ikke at 
det er behov for særlige krav om overvåking etter 
markedsføring. Den bekrefter også rapporten om 
metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer som 
ble framlagt av Fellesskapets referanselaboratorium, som 
ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet viser at godkjenningsvilkårene 
fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 
er oppfylt. Bruk av det nevnte preparatet bør derfor 
godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 
«avlstekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle 
gruppen «fordøyelsesforbedrende midler», godkjennes som 
tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget.

Artikkel 2

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

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 9/2010

av 23. desember 2009

om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) 
som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, verpehøner, ender og oppfôringskalkuner 

(innehaver av godkjenningen: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited)(*)

2015/EØS/36/05

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

Utferdiget i Brussel, 23. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer(1), 
særlig artikkel 8 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 2002/32/EF er det forbudt å 
bruke produkter beregnet til fôrvarer med et innhold av 
uønskede stoffer som overstiger grenseverdiene fastsatt i 
vedlegg I til nevnte direktiv.

2) Når det gjelder kvikksølv, konkluderte Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) i sin 
uttalelse av 20. februar 2008(2) med at den gjeldende 
grenseverdien for fullfôr til fisk (0,1 mg/kg) og 
grenseverdien for fôrvarer fra bearbeiding av fisk eller 
andre sjødyr (0,5 mg/kg) ikke er harmonisert. Etter 
den senere tids utvikling innen utforming av fôrvarer 
inneholder fiskefôr mer fiskeolje og fiskemel, men med 
gjeldende regelverk er det fare for at tilgangen på disse 
råstoffene, som er svært viktige for produksjonen av 
fiskefôr, vil begrenses. For å avhjelpe denne situasjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 10.2.2010, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2010 av 2. juli 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære 
forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av  
21.10.2010, s. 1.

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

næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om kvikksølv 
som uønsket stoff i fôrvarer. The EFSA Journal (2008) 654, s. 1-76.

  bør grenseverdien for fiskefôr heves noe, da en slik heving 
ikke medfører fare for at de fastsatte grenseverdiene 
for kvikksølv overstiges med hensyn til oppdrettsfisk. 
Det framgår videre av uttalelsen at den gjeldende 
grenseverdien for fullfôr til hunder og katter ikke gir 
tilstrekkelig vern. Grenseverdien bør derfor senkes. 
Ettersom pelsdyr har en tilsvarende følsomhet som katter, 
bør denne grenseverdien også gjelde for pelsdyr.

3) Når det gjelder nitritter, konkluderte EFSA i sin 
uttalelse av 25. mars 2009(3) med at for svin og storfe, 
som er representative følsomme arter bestemt til 
næringsmiddelproduksjon, er sikkerhetsmarginene med 
hensyn til dosen uten observert skadevirkning (NOAEL) 
tilstrekkelige. EFSA mente videre at forekomst av nitritt 
i animalske produkter ikke er skadelig for menneskers 
helse. Nitritt er allerede godkjent med en grenseverdi på 
100 mg/kg for bruk som konserveringsmiddel i fullfôr 
med et vanninnhold på over 20 % til hunder og katter, 
samt som tilsetningsstoff til ensilasje(4). Nitritt bør derfor 
ikke anses som uønsket stoff i slikt fullfôr og i ensilasje. 
Det bør derfor ikke anvendes noen grenseverdi i disse 
tilfellene.

4) Når det gjelder gossypol, konkluderte EFSA i sin uttalelse 
av 4. desember 2008 med at de gjeldende grenseverdiene 
for sauer, herunder lam, og geiter, herunder kje, ikke gir 
tilstrekkelig vern mot skadevirkninger på dyrehelsen. 
EFSA kom også til den konklusjon at menneskers 
eksponering for gossypol gjennom konsum av 
næringsmidler fra dyr som er blitt fôret med produkter 
framstilt av bomullsfrø, sannsynligvis er lav og ikke vil 
medføre skadevirkninger. På grunnlag av denne uttalelsen 
bør grenseverdiene for sauer, herunder lam, og geiter, 
herunder kje, senkes.

(3) Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om nitritt som 
uønsket stoff i fôrvarer. The EFSA Journal (2009) 1017, s. 1-47.

(4) Fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i fôrvarer opprettet i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003, oppføringen om 
natriumnitritt (hunder, katter) og natriumnitritt i ensilasje (http://ec.europa.
eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm).

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/6/EU

av 9. februar 2010

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til kvikksølv, 
fri gossypol, nitritter og Mowrah, Bassia, Madhuca(*)

2015/EØS/36/06
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5) Når det gjelder saponiner i Madhuca longifolia L., 
konkluderte EFSA i sin uttalelse av 29 januar 2009(1) med 
at det ikke forventes noen skadevirkninger på dyrehelsen, 
ettersom måldyrene utsettes for ubetydelig eksponering 
i Unionen. EFSA anser at menneskers eksponering 
for Madhuca-saponiner er ubetydelig, ettersom 
produkter som inneholder Madhuca, ikke konsumeres 
av mennesker, og fordi Madhuca-mel ikke brukes som 
fôrmiddel i Unionen. Oppføringen som gjelder Mowrah, 
Bassia, Madhuca, bør derfor utgå.

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

7) 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. november 2010 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

(1) Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden på anmodning fra Europakommisjonen om saponiner 
i Madhuca Longifolia L. som uønskede stoffer i fôrvarer. The EFSA Journal 
(2009) 979, s. 1-36.

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 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.

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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VEDLEGG

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

1. Rad 4, «Kvikksølv», skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«4. Kvikksølv(*)(**) Fôrmidler, 0,1

med unntak av:

— fôrvarer framstilt av fisk eller ved bearbeiding av fisk 
eller andre sjødyr

0,5

— kalsiumkarbonat 0,3

Fôrblandinger (tilskuddsfôr og fullfôr), 0,1

med unntak av:

— mineralfôr 0,2

— fôrblandinger til fisk 0,2

— fôrblandinger til hunder, katter og pelsdyr 0,3

(*) Grenseverdiene viser til samlet kvikksølvinnhold.
(**) Grenseverdiene gjelder en analytisk bestemmelse av kvikksølv 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.»

2. Rad 5, «Nitritter», skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«5. Nitritter Fôrmidler, 15 (uttrykt som 
natriumnitritt)

med unntak av:

— fiskemel 30 (uttrykt som 
natriumnitritt)

— ensilasje —

Fullfôr, 15 (uttrykt som 
natriumnitritt)

med unntak av:

— fullfôr med et vanninnhold på over 20 % til hunder og 
katter

—»
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3. Rad 9, «Fri gossypol», skal lyde:

Uønskede stoffer Produkter beregnet til fôrvarer
Grenseverdi i mg/kg 

(ppm) i fôrvarer med et 
vanninnhold på 12 %

(1) (2) (3)

«9. Fri gossypol Fôrmidler, 20

med unntak av:

— bomullsfrø 5000

— bomullsfrøkaker og bomullsfrømel 1200

Fullfôr, 20

med unntak av:

— fullfôr til voksent storfe 500

— fullfôr til sauer (med unntak av lam) og geiter (med 
unntak av kje)

300

— fullfôr til fjørfe (med unntak av verpehøner) og kalver 100

— fullfôr til kaniner, lam, kje og svin (med unntak av 
smågris)

60»

4. Rad 32, «Mowrah, Bassia, Madhuca – Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum 
Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)» 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 
2008/121/EF av 14. januar 2009 om navn på tekstilprodukter(1), 
særlig artikkel 15 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 2008/121/EF er det fastsatt regler for 
etikettering eller merking av produkter med hensyn til 
deres tekstilfiberinnhold, for å sikre at forbrukernes 
interesser vernes. Tekstilprodukter kan bringes i 
omsetning i Fellesskapet bare dersom de er i samsvar med 
bestemmelsene i nevnte direktiv.

2) På grunnlag av resultatene en teknisk arbeidsgruppe nylig 
har kommet fram til, må fiberen melamin tilføyes i listen 
over fibrer i vedlegg I og V til direktiv 2008/121/EF for å 
tilpasse nevnte direktiv til den tekniske utvikling.

3) Direktiv 2008/121/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for direktiver om tekstilnavn og 
tekstilmerking —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 2008/121/EF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg I skal ny rad 48 lyde:

«48 Melamin Fiber som består av minst 85 vektprosent 
kryssbundne makromolekyler som er dannet av 
melaminderivater»

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 242 av 15.9.2009, s. 13, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 21.10.2010, s. 3.

(1) EUT L 19 av 23.1.2009, s. 29.

2. I vedlegg V skal ny rad 48 lyde:

«48 Melamin 7,00»

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 15. september 2010 sette i 
kraft 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.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. september 2009.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/121/EF

av 14. september 2009

om endring av vedlegg I og V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF om navn på 
tekstilprodukter for å tilpasse vedleggene til den tekniske utvikling(*)
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 
8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet 
i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), 
særlig artikkel 2 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) 
fastsettes grenseverdier for visse forurensende stoffer i 
næringsmidler.

2) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden, nedsatt av Den europeiske 
myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), vedtok 
4. april 2006 en ajourført vitenskapelig uttalelse om 
okratoksin A (OTA) i næringsmidler(3), der det tas hensyn 
til nye vitenskapelige opplysninger og fastsettes et 
tolerabelt ukentlig inntak (TWI) på 120 ng/kg kroppsvekt.

3) I henhold til forordning (EF) nr. 1881/2006 vil det bli 
vurdert i lys av EFSAs siste vitenskapelige uttalelse hvor 
hensiktsmessig det er å fastsette en grenseverdi for OTA 
i næringsmidler som tørket frukt, med unntak av tørkede 
druer, kakao og kakaoprodukter, krydder, kjøttprodukter, 
ubrent kaffe, øl og lakris, og foreta en gjennomgang av 
eksisterende grenseverdier, særlig når det gjelder OTA i 
tørkede druer og druejuice.

4) På grunnlag av EFSAs uttalelse framstår de nåværende 
grenseverdiene som passende for å verne folkehelsen, 
og må beholdes. Når det gjelder næringsmidler som 
ennå ikke omfattes av forordning (EF) nr. 1881/2006, 
ble det ansett som nødvendig og hensiktsmessig 
for vern av folkehelsen å fastsette grenseverdier for 
okratoksin A i de næringsmidler som bidrar vesentlig 
til eksponering for OTA (for hele befolkningen, for 
utsatte befolkningsgrupper eller for en betydelig del 
av befolkningen) eller for de næringsmidler som ikke 
nødvendigvis bidrar vesentlig til eksponering for OTA, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 6.2.2010, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 21.10.2010, s. 4.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(2) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej365_ochratoxin_a_

food_en.pdf

men som det er dokumentert at kan ha et svært høyt 
innhold av OTA. Det bør i disse tilfellene fastsettes en 
grenseverdi for å unngå at slike svært kontaminerte varer 
kommer inn i næringsmiddelkjeden.

5) På grunnlag av de tilgjengelige opplysninger virker 
det ikke som det er nødvendig for vern av folkehelsen 
å fastsette en grenseverdi for OTA i tørket frukt, med 
unntak av tørkede druer, kakao og kakaoprodukter, 
kjøttprodukter, herunder spiselig slakteavfall og 
blodprodukter, samt sterkvin, ettersom de ikke bidrar 
vesentlig til eksponering for OTA, og det bare sjeldent 
er konstatert høye verdier av OTA i disse varene. Når det 
gjelder ubrent kaffe og øl, kontrolleres forekomsten av 
OTA allerede på et mer egnet trinn i produksjonskjeden 
(henholdsvis brent kaffe og malt).

6) Det er ved flere anledninger konstatert svært høyt innhold 
av OTA i krydder og lakris. Det bør derfor fastsettes en 
grenseverdi for krydder og lakris.

7) Det er i den senere tid dokumentert at det i noen av de 
viktigste produksjonsstatene for krydder som eksporteres 
til EU, mangler forebyggende tiltak og offentlig kontroll 
for å kontrollere innholdet av okratoksin A i krydder. 
For å verne folkehelsen bør det umiddelbart fastsettes 
en grenseverdi for okratoksin A i krydder. For å gi 
produksjonsstatene muligheten til å treffe forebyggende 
tiltak og ikke forstyrre handelen i uakseptabel grad, 
fastsettes det en høyere grenseverdi som får anvendelse 
på kort varsel, for et begrenset tidsrom, før den 
grenseverdi får anvendelse som gjenspeiler det nivå 
som kan oppnås ved å anvende god praksis. Inntil den 
strengere grenseverdien får anvendelse bør det foretas 
en vurdering av hvilke grenseverdier for okratoksin A de 
ulike produksjonsregionene i verden kan overholde ved å 
anvende god praksis.

8) Innholdet av OTA i næringsmidler som det ikke er fastsatt 
en grenseverdi for, bør fortsatt overvåkes, og dersom det 
regelmessig konstateres uvanlig høyt innhold av OTA 
kan det være hensiktsmessig å fastsette en grenseverdi for 
OTA for de aktuelle næringsmidlene.

9) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 105/2010

av 5. februar 2010

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende 
stoffer i næringsmidler med hensyn til okratoksin A(*)
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende 
endringer:

1. Nr. 2.2.11 skal lyde:

«2.2.11. Krydder
Capsicum spp. (tørkede frukter, 
hele eller malte, herunder 
chilipepper, chilipulver, 
kajennepepper og paprika)
Piper spp. (frukter av dette, 
herunder hvitt og svart pepper)
Myristica fragrans (muskatnøtt)
Zingiber officinale (ingefær)
Curcuma longa (gurkemeie)
Krydderblandinger som 
inneholder ett eller flere av 
ovennevnte krydder

30 μg/kg fra 
1.7.2010 til 
30.6.2012

15 μg/kg fra 
1.7.2012

2.2.12. Lakris (Glycyrrhiza glabra, 
Glycyrrhiza inflate og andre 
arter)

2.2.12.1. Lakrisrot, ingrediens i urtete 20 μg/kg

2.2.12.2. Lakrisekstrakt (42), til bruk i 
næringsmidler, særlig drikkevarer 
og sukkervarer

80 μg/kg»

2. Ny fotnote skal lyde:

«(42) Grenseverdien gjelder for rent og ufortynnet ekstrakt, 
der 1 kg ekstrakt utvinnes fra 3-4 kg lakrisrot.»

Artikkel 2

Berørte parter skal oversende Kommisjonen resultatene fra 
undersøkelser de har gjennomført, herunder data om forekomst 
og framskritt som er oppnådd med hensyn til anvendelsen

av forebyggende tiltak for å unngå kontaminering med 
okratoksin A i krydder.

Medlemsstatene skal regelmessig underrette Kommisjonen om 
forekomster av okratoksin A i krydder.

Kommisjonen vil gjøre disse opplysningene tilgjengelige 
for medlemsstatene med henblikk på en vurdering, før den 
strengere grenseverdien får anvendelse, av om de ulike 
produksjonsregionene i verden kan overholde den strengere 
grenseverdien for okratoksin A i krydder ved å anvende god 
praksis.

Artikkel 3

Denne forordning får ikke anvendelse på produkter som ble 
markedsført før 1. juli 2010 i samsvar med de bestemmelser 
som fikk anvendelse på det daværende tidspunkt.

Grenseverdien for okratoksin A, som er fastsatt i nr. 2.2.11 i 
vedlegget og som får anvendelse fra 1. juli 2012, får ikke 
anvendelse på produkter som ble markedsført før 1. juli 2012 
i samsvar med de bestemmelser som fikk anvendelse på det 
daværende tidspunkt.

Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal ha 
bevisbyrden for når produktene ble markedsført.

Artikkel 4

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2010.

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

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

__________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 
8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet 
i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), 
særlig artikkel 2 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 
19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier 
for visse forurensende stoffer i næringsmidler(2) er 
det fastsatt grenseverdier for aflatoksin B1 og samlet 
aflatoksininnhold (aflatoksin B1 + G1 + B2 + G2) i en 
rekke næringsmidler.

2) Visse grenseverdier for aflatoksiner i visse 
næringsmidler må endres for å ta hensyn til utviklingen 
i Codex Alimentarius og nye opplysninger i den seneste 
vitenskapelige rådgivning.

3) I Codex Alimentarius ble det fastsatt en grenseverdi 
på 15 μg/kg for samlet aflatoksininnhold i mandler, 
hasselnøtter og pistasienøtter beregnet på videreforedling, 
og en grenseverdi på 10 μg/kg for samlet aflatoksininnhold 
i mandler, hasselnøtter og pistasienøtter ferdig til 
konsum(3).

4) Vitenskapskomiteen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden (Contam-komiteen) ved Den 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 27.2.2010, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 21.10.2010, s. 4.

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1.
(2) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5.
(3) Codex General Standard for Contaminants and toxins in foods (CODEX 

STAN 193-1995) 
http://www.codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 
(EFSA) avgav en uttalelse 25. januar 2007 om en mulig 
økt helserisiko for forbrukere som følge av en mulig 
økning av gjeldende grenseverdier for aflatoksiner i 
mandler, hasselnøtter og pistasienøtter samt produkter 
framstilt av disse(4). Contam-komiteen fastslo at å 
endre grenseverdiene for samlet aflatoksininnhold i 
mandler, hasselnøtter og pistasienøtter fra 4 til 8 eller 
10 μg/kg, bare ville hatt begrenset virkning på beregnet 
eksponering gjennom kosten, kreftrisiko og de beregnede 
eksponeringsmarginer. Komiteen fastslo videre at 
eksponering for aflatoksiner bør være så lav som det med 
rimelighet er mulig fra alle kilder, ettersom aflatoksiner 
er genotoksiske og kreftframkallende. Det framgår av 
dataene at den samlede eksponering for aflatoksiner 
gjennom kosten kan reduseres dersom antallet svært 
kontaminerte næringsmidler som kommer ut på markedet 
reduseres gjennom en mer effektiv håndheving, og ved 
å redusere eksponeringen fra andre næringsmidler enn 
mandler, hasselnøtter og pistasienøtter.

5) Contam-komiteen vedtok 16. juni 2009 en erklæring om 
virkingen på folkehelsen av å øke grenseverdien for samlet 
aflatoksininnhold fra 4 μg/kg til 10 μg/kg for andre nøtter 
enn mandler, hasselnøtter og pistasienøtter(5). Komiteen 
fastslo at ut fra de opplysninger som var tilgjengelige i 
2007, ville folkehelsen ikke påvirkes negativt av å øke 
grenseverdiene for samlet aflatoksininnhold fra 4 μg/
kg til 10 μg/kg for andre nøtter, herunder paranøtter. 
I lys av de aktuelle drøftelser i Codex Alimentarius 
om grenseverdiene for aflatoksiner i paranøtter, bør 
grenseverdiene for aflatoksiner i paranøtter bringes på 
linje med grenseverdien for mandler, hasselnøtter og 
pistasienøtter som er fastsatt i Codex.

(4) EFSA Journal (2007) 446, s. 1-127. http://www.efsa.europa.eu/cs/
BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM%20_op_ej446_aflatoxins_
en.pdf?ssbinary = true

(5) Erklæring fra Vitenskapskomiteen for forurensende stoffer i 
næringsmiddelkjeden, på anmodning fra Europakommisjonen, om 
virkningene på folkehelsen av å øke grenseverdiene fra 4 μg/kg til 10 μg/
kg for samlet aflatoksininnhold i andre nøtter enn mandler, hasselnøtter og 
pistasienøtter. EFSA Journal (2009) 1168, s. 1-11. http://www.efsa.europa.
eu/cs/BlobServer/Statement/contam_statement_ej1168_aflatoxin_other_
treenuts_en,0.pdf?ssbinary = true

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 165/2010

av 26. februar 2010

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende 
stoffer i næringsmidler med hensyn til aflatoksiner(*)
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6) I Codex Alimentarius ble det bare fastsatt en grenseverdi  
for samlet aflatoksininnhold. Den tilsvarende grense-
verdien for aflatoksin B1 ble fastsatt ved hjelp av den 
database for forekomst av aflatoksiner i næringsmidler 
som EFSA anvender for å vurdere eksponeringen.

7) I EFSAs uttalelse om aflatoksiner bemerkes det at 
oljeholdige frø og produkter framstilt av disse i høy grad 
bidrar til menneskers eksponering for aflatoksiner. EFSA 
fastslo at eksponering for aflatoksiner bør være så lav som 
det med rimelighet er mulig fra alle kilder. Dessuten tyder 
meldinger i hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og 
fôr (RASFF) på høyt innhold av aflatoksiner i oljeholdige 
frø, som f.eks. solsikkefrø, melonfrø osv. Det foreslås 
derfor at det også fastsettes en grenseverdi for andre 
oljeholdige frø enn jordnøtter, på linje med de gjeldende 
grenseverdier for jordnøtter. Ettersom aflatoksiner nesten 
elimineres fullstendig ved framstillingen av raffinerte 
vegetabilske oljer bør imidlertid oljeholdige frø, herunder 
jordnøtter, som er beregnet på å knuses for å framstille 
raffinert vegetabilsk olje, samt raffinert vegetabilsk olje, 
ikke omfattes av denne grenseverdien.

8) Det er fastsatt en grenseverdi på 2 μg/kg for aflatoksin B1 
og 4 μg/kg for samlet aflatoksininnhold i alt korn og 
alle produkter framstilt av korn, med unntak av mais 
som skal sorteres eller utsettes for annen form for fysisk 
behandling før konsum, som det er fastsatt en grenseverdi 
for på 5 μg/kg for aflatoksin B1 og 10 μg/kg for samlet 
aflatoksininnhold. Uavskallet ris inneholder ofte 
aflatoksiner i mengder som ligger litt over grenseverdiene. 
Etter maling, der skallet fjernes, ligger aflatoksininnholdet 
i den helslipte risen under grenseverdiene. Derfor bør 
samme regler gjelde for ris som for mais, og en høyere 
grenseverdi bør fastsettes for aflatoksin B1 og samlet 
aflatoksininnhold for ris som skal sorteres eller utsettes 
for annen form for fysisk behandling før konsum eller 
bruk som næringsmiddelingrediens.

9) Grenseverdiene gjelder for den spiselige delen av 
nøttene. Nye vitenskapelige bevis har imidlertid vist at 
en del av aflatoksinkontamineringen kan forekomme 
på skallet på paranøtter. Fotnoten i vedlegget som 
angir framgangsmåten ved analyse av nøtter med skall, 
bør derfor endres slik at det tas hensyn til disse nye 
vitenskapelige opplysningene.

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 
og dyrehelsen —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1881/2006 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 4 skal lyde:

«Artikkel 4

Særlige bestemmelser om jordnøtter, andre oljeholdige 
frø, nøtter, tørket frukt, ris og mais

Jordnøtter, andre oljeholdige frø, nøtter, tørket frukt, ris og 
mais som ikke overholder de relevante grenseverdiene for 
aflatoksiner fastsatt i nr. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 
og 2.1.11 i vedlegget, kan markedsføres dersom disse 
næringsmidlene:

a) ikke er beregnet på direkte konsum eller på bruk som 
næringsmiddelingrediens,

b) overholder de relevante grenseverdiene fastsatt i 
nr. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 og 2.1.12 i vedlegget,

c) gjennomgår en behandling som omfatter sortering 
eller andre former for fysisk behandling, og som etter 
denne behandlingen ikke overskrider grenseverdiene 
fastsatt i nr. 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 og 2.1.11 i 
vedlegget, og denne behandlingen ikke fører til andre 
skadelige restmengder,

d) er merket slik at bruksområdet framgår klart, og 
er påført angivelsen «produktet må sorteres eller 
gjennomgå andre former for fysisk behandling for å 
redusere innholdet av aflatoksiner før det konsumeres 
eller brukes som næringsmiddelingrediens». 
Angivelsen skal være påført etiketten på hver enkelt 
sekk, eske osv. samt det originale følgedokumentet. 
Identifikasjonskoden for partiet/sendingen skal være 
påført hver enkelt sekk, eske osv. i sendingen samt det 
originale følgedokumentet, på en slik måte at den ikke 
kan slettes.»

2. Artikkel 5 skal lyde:

«Artikkel 5

Særlige bestemmelser for jordnøtter, andre oljeholdige 
frø, produkter framstilt av disse og korn

En tydelig angivelse av tilsiktet bruk skal være påført 
etiketten på hver enkelt sekk, eske osv. samt det originale 
følgedokumentet. Dette følgedokumentet må klart 
kunne settes i forbindelse med sendingen ved at det 
angir identifikasjonskoden for sendingen, som er påført 
hver enkelt sekk, eske osv. i sendingen. Dessuten må 
forretningsvirksomheten til mottakeren av sendingen, som 
er angitt i følgedokumentet, være forenlig med tilsiktet 
bruk.

Dersom det ikke er tydelig angitt at tilsiktet bruk ikke 
er konsum, får grenseverdiene fastsatt i nr. 2.1.5 og 
2.1.11 i vedlegget anvendelse på alle jordnøtter, andre 
oljeholdige frø og produkter framstilt av disse og korn som 
markedsføres.
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Når det gjelder unntaket for jordnøtter og andre oljeholdige 
frø som skal knuses, og anvendelsen av grenseverdiene 
fastsatt i nr. 2.1.1 i vedlegget, får unntaket bare anvendelse 
på sendinger som er tydelig merket med bruksområde 
og angivelsen «produktet skal knuses med sikte på 
framstilling av raffinert vegetabilsk olje». Angivelsen skal 
være påført etiketten på hver enkelt sekk, eske osv. samt 
det/de originale følgedokument. Endelig bestemmelsessted 
skal være et knuseanlegg.»

3. I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) Underavsnitt 2.1 (Aflatoksiner) erstattes med teksten i 
vedlegget til denne forordning.

b) Fotnote 5 skal lyde:

«(5) Grenseverdiene gjelder for den spiselige delen 
av jordnøtter og nøtter. Dersom det er jordnøtter 
og uavskallede nøtter som analyseres, antas 
det ved beregningen av aflatoksininnholdet at 
all kontaminering er i den spiselige delen, med 
unntak for paranøtter.»

c) Ny fotnote 40 og 41 skal lyde:

«(40) Oljeholdige frø som omfattes av KN-kode 1201, 
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 og produkter 
framstilt av disse som omfattes av KN-kode 
1208; melonfrø omfattes av KN-kode ex120799.

(41) Dersom produkter framstilt/bearbeidet av 
disse eller bearbeidede produkter framstilles/
bearbeides utelukkende eller nesten utelukkende 
fra de aktuelle nøttene, får grenseverdiene fastsatt 
for de tilsvarende nøttene også anvendelse på de 
framstilte/bearbeidede produktene. I andre tilfeller 
får artikkel 2 nr. 1 og artikkel 2 nr. 2 anvendelse 
på de framstilte/bearbeidede produktene.»

Artikkel 2

Denne forordning får ikke anvendelse på aprikoskjerner, 
oljeholdige frø med unntak av jordnøtter, og produkter framstilt 
av disse, som ble markedsført før anvendelsesdatoen i samsvar 
med de bestemmelser som fikk anvendelse på det daværende 
tidspunkt.

Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal ha 
bevisbyrden for når produktene ble markedsført.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tiende dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra den dato den trer i kraft.

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

Utferdiget i Brussel, 26. februar 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

______________
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VEDLEGG

Næringsmidler(1) Grenseverdier (μg/kg)

«2.1. Aflatoksiner B1 Summen av B1, 
B2, G1 og G2

M1

2.1.1. Jordnøtter og andre oljeholdige frø(40), som skal sorteres 
eller utsettes for annen form for fysisk behandling før 
konsum eller bruk som næringsmiddelingrediens,

med unntak av:

– jordnøtter og andre oljeholdige frø som skal knuses 
med sikte på framstilling av raffinert vegetabilsk olje

8,0 (5) 15,0 (5) —

2.1.2. Mandler, pistasienøtter og aprikoskjerner som skal 
sorteres eller utsettes for annen form for fysisk behandling 
før konsum eller bruk som næringsmiddelingrediens

12,0 (5) 15,0 (5) —

2.1.3. Hasselnøtter og paranøtter som skal sorteres eller utsettes 
for annen form for fysisk behandling før konsum eller 
bruk som næringsmiddelingrediens

8,0 (5) 15,0 (5)

2.1.4. Nøtter som ikke er oppført i nr. 2.1.2 og 2.1.3, som skal 
sorteres eller utsettes for annen form for fysisk behandling 
før konsum eller bruk som næringsmiddelingrediens,

5,0 (5) 10,0 (5) —

2.1.5. Jordnøtter og andre oljeholdige frø(40), og produkter 
framstilt av disse, beregnet på direkte konsum eller bruk 
som næringsmiddelingrediens,

med unntak av:

– vegetabilsk råolje beregnet på raffinering

– raffinert vegetabilsk olje

2,0 (5) 4,0 (5) —

2.1.6. Mandler, pistasienøtter og aprikoskjerner 
beregnet på direkte konsum eller på bruk som 
næringsmiddelingrediens(41)

8,0 (5) 10,0 (5) —

2.1.7. Hasselnøtter og paranøtter beregnet på direkte konsum 
eller på bruk som næringsmiddelingrediens(41)

5,0 (5) 10,0 (5)

2.1.8. Nøtter som ikke er oppført i nr. 2.1.6 og 2.1.7, og 
produkter framstilt av disse, beregnet på direkte konsum 
eller bruk som næringsmiddelingrediens,

2,0 (5) 4,0 (5) —

2.1.9. Tørket frukt som skal sorteres eller utsettes for annen 
form for fysisk behandling før konsum eller bruk som 
næringsmiddelingrediens

5,0 10,0 —

2.1.10. Tørket frukt og produkter framstilt av dette, beregnet på 
direkte konsum eller bruk som næringsmiddelingrediens,

2,0 4,0 —

2.1.11. Alt korn og alle produkter framstilt av dette, herunder 
bearbeidede kornprodukter, med unntak av næringsmidler 
oppført i nr. 2.1.12, 2.1.15 og 2.1.17

2,0 4,0 —
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Næringsmidler(1) Grenseverdier (μg/kg)

2.1.12. Mais og ris som skal sorteres eller utsettes for annen 
form for fysisk behandling før konsum eller bruk som 
næringsmiddelingrediens

5,0 10,0 —

2.1.13. Rå melk(6), varmebehandlet melk og melk til produksjon 
av melkebaserte produkter

— — 0,050

2.1.14. Følgende krydderarter:

Capsicum spp. (tørkede frukter, hele eller malte, herunder 
chilipepper, chilipulver, kajennepepper og paprika)

Piper spp. (frukter av dette, herunder hvitt og svart 
pepper)

Myristica fragrans (muskatnøtt)

Zingiber officinale (ingefær)

Curcuma longa (gurkemeie)

Krydderblandinger som inneholder ett eller flere av 
ovennevnte krydder

5,0 10,0 —

2.1.15. Bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for 
spedbarn og småbarn(3)(7)

0,10 — —

2.1.16. Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, herunder 
morsmelkerstatning utelukkende basert på melk og 
tilskuddsblanding utelukkende basert på melk(4)(8)

— — 0,025

2.1.17. Næringsmidler til spesielle medisinske formål(9)(10), som 
er særlig beregnet på spedbarn

0,10 — 0,025’»
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske union og 
traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(1), særlig artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Olje av sitronverbena (Lippia citriodora Kunth.) oppført i 
vedlegg II til direktiv 76/768/EØF med referansenummer 
450 er nå forbudt til bruk i kosmetikkprodukter. Forbudet 
mot dette stoffet ble innført på grunnlag av en uttalelse 
avgitt i mai 2000 av Vitenskapskomiteen for kosmetiske 
produkter og for varer som ikke er næringsmidler 
beregnet på forbrukere (SCCNFP), som ble erstattet 
med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer (SCCP) ved 
kommisjonsbeslutning 2004/210/EF(2), og senere med 
Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS) 
ved kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(3). SCCNFP 
anbefalte forbud mot eteriske oljer og derivater av 
sitronverbena (Lippia citriodora Kunth.), f.eks. konkrete 
og absolutte, når de brukes som duftbestanddel, på grunn 
av stoffets sensibiliserende evne.

2) SCCNFP konkluderte imidlertid senere i en uttalelse 
avgitt i 2001 med at absolutt av sitronverbena framstilt av 
Lippia citriodora Kunth. ikke bør brukes på en slik måte 
at innholdet i ferdige kosmetiske produkter overskrider 
0,2 %. Absolutt av sitronverbena (Lippia citriodora 
Kunth.) bør derfor med tilhørende begrensning oppføres 
i del 1 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF. Samtidig 
bør referansenummer 450 i vedlegg II endres slik at 
det angis at det er forbudt å bruke andre eteriske oljer 
av sitronverbena (Lippia citriodora Kunth.) og deres 
derivater enn absolutter når de brukes som duftbestanddel.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 23.12.2009,  
s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2010 av 2. juli 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 21.10.2010, s. 6.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) EUT L 66 av 4.3.2004, s. 45.
(3) EUT L 241 av 10.9.2008, s. 21.

3) I direktiv 2008/42/EF av 3. april 2008 om endring av 
rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter 
for å tilpasse vedlegg II og III til nevnte direktiv til 
den tekniske utvikling(4) inngår flere allylestere som 
inneholder allylalkohol som urenhet, i del 1 i vedlegg III 
til direktiv 76/768/EØF. Stoffet allylfenetyleter kan også 
inneholde allylalkohol som urenhet. For dette stoffet 
avgav SCCNFP en uttalelse i 2000 der den anbefalte en 
øvre grense på 0,1 % allylalkohol som urenhet.

4) På grunnlag av SCCNFPs uttalelse og av konsekvens-
hensyn bør stoffet allylfenetyleter med tilhørende 
begrensning oppføres i del 1 i vedlegg III til 
direktiv 76/768/EØF.

5) Stoffgruppen «terpene terpenoids sinpine» omfattes 
nå av referansenummer 130 i del 1 i vedlegg III til 
direktiv 76/768/EØF. Ordet «sinpine» er imidlertid et 
handelsnavn og bør derfor strykes fra betegnelsen på 
stoffgruppen.

6) Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

7) For å sikre en smidig overgang fra nåværende 
sammensetninger i kosmetiske produkter til 
sammensetninger som oppfyller kravene dette direktiv, 
bør det fastsettes passende overgangsperioder.

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II og III til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
kosmetiske produkter som ikke er i samsvar med dette direktiv, 
ikke markedsføres etter 15. februar 2011 av produsenter i 
Unionen eller av importører etablert i Unionen.

(4) EUT L 93 av 4.4.2008, s. 13.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/164/EF

av 22. desember 2009

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III til 
den tekniske utvikling(*)

2015/EØS/36/10
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Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
kosmetiske produkter som ikke er i samsvar med dette direktiv, 
ikke selges eller omsettes til den endelige forbruker i Unionen 
fra og med 15. august 2011.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 15. august 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.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 15. februar 2011.

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 4

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

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President
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VEDLEGG

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II endres referansenummer 450 «olje av sitronverbena (Lippia citriodora Kunth.) (CAS-nr. 8024-12-
2), når den brukes som duftbestanddel» til «eteriske oljer av sitronverbena (Lippia citriodora Kunth.) og andre 
derivater enn absolutte (CAS-nr. 8024-12-2), når de brukes som duftbestanddel».

2. I del 1 i vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Etter referansenummer 151 innsettes følgende:

Referanse-
nummer Stoff

Begrensninger

Obligatorisk 
bruksanvisning og 
advarselsmerkingBruks-

område

Høyeste tillatte 
konsentrasjon 
i det ferdige 
kosmetiske 
produktet

Andre begrensninger 
og krav

a b c d e f

«151a. Allylfenetyleter

CAS-nr. 14289-65-7

EF-nr. 238-212-2

Innholdet av fri 
allylalkohol i eteren 
bør være mindre enn 
0,1 %»

b) Følgende stoff tilføyes:

Referanse-
nummer Stoff

Begrensninger

Obligatorisk 
bruksanvisning og 
advarselsmerkingBruks-

område

Høyeste tillatte 
konsentrasjon 
i det ferdige 
kosmetiske 
produktet

Andre begrensninger 
og krav

a b c d e f

«206 Absolutt av 
sitronverbena

(Lippia citriodora 
Kunth.)

CAS-nr. 8024-12-2

0,2 %»

c) I kolonne «b» under referansenummer 130 erstattes «Terpene terpenoids sinpine» med «Terpenes og 
terpenoids».

________________
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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,

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

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med Det europeiske råds og Ecofins konklu-
sjoner og internasjonale initiativer, f.eks. G20-møtet 
2. april 2009, utgjør dette direktiv et første viktig skritt 
for å bøte på de mangler som finanskrisen avdekket, før 
de ytterligere initiativer som Kommisjonen har meddelt 
at den vil ta, og som er fastsatt i kommisjonsmelding av 
4. mars 2009 om å fremme økonomisk vekst i Europa 
(«Driving European recovery»).

2) I henhold til artikkel 3 i europaparlaments- og råds-
direktiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til 
å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(4) 
kan medlemsstatene innføre særlige tilsynsordninger 
for kredittinstitusjoner som har vært fast tilknyttet 
et sentralorgan siden 15. desember 1977, forutsatt at 
disse ordningene ble innført i nasjonal lovgivning før 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 17.11.2009, s. 97, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finanstjenester), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 7.

(1) Uttalelse av 24. mars 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT C 93 av 22.4.2009, s. 3.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 6. mai 2009 (ennå ikke offentliggjort i EUT) 

og rådsbeslutning av 27. juli 2009.
(4) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

15. desember 1979. Disse fristene hindrer medlemsstater, 
særlig de som har tiltrådt Den europeiske union siden 1980, 
i å innføre eller opprettholde slike særlige tilsynsordninger 
for tilsvarende tilknyttede kredittinstitusjoner som er 
opprettet på deres territorier. Det er derfor hensiktsmessig 
å fjerne fristene fastsatt i artikkel 3 i nevnte direktiv for 
å sikre like konkurransevilkår for kredittinstitusjoner i 
medlemsstatene. Den europeiske banktilsynskomité bør 
utarbeide retningslinjer for å oppnå en økt tilnærming av 
tilsynspraksis i denne forbindelse.

3) Hybridkapitalinstrumenter spiller en viktig rolle i 
kredittinstitusjonenes løpende kapitalforvaltning. Disse 
instrumentene gir kredittinstitusjonene mulighet til å 
oppnå en diversifisert kapitalstruktur og å få tilgang 
til et bredt utvalg av finansinvestorer. Basel-komiteen 
for banktilsyn inngikk 28. oktober 1998 en avtale om 
både godkjenningskriterier og grenseverdier for visse 
typer hybridkapitalinstrumenter som skal kunne inngå i 
kredittinstitusjonenes kjernekapital.

4) Det er derfor viktig å fastsette kriterier for de 
kapitalinstrumenter som skal kunne inngå i 
kredittinstitusjonenes kjernekapital og å tilpasse 
bestemmelsene i direktiv 2006/48/EF til denne avtalen. 
Endringene i vedlegg XII til direktiv 2006/48/EF er 
en direkte følge av fastsettelsen av disse kriteriene. 
Kjernekapital som nevnt i artikkel 57 bokstav a) i direktiv 
2006/48/EF bør omfatte alle instrumenter som i henhold 
til nasjonal lovgivning anses som egenkapital, som 
anses som likestilt med ordinære aksjer ved avvikling 
og som fullt ut dekker tap på samme måte som ordinære 
aksjer ved fortsatt drift. Disse instrumentene bør kunne 
omfatte instrumenter som gir fortrinnsrett i forbindelse 
med utbetaling av utbytte på ikke-kumulativt grunnlag, 
forutsatt at de er omfattet av artikkel 22 i rådsdirektiv 
86/635/EØF av 8. desember 1986 om bankers og andre 
finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte 
regnskaper(5), anses som likestilt med ordinære aksjer 
ved avvikling og fullt ut dekker tap på samme måte 
som ordinære aksjer ved fortsatt drift. Kjernekapital 
som nevnt i artikkel 57 bokstav a) i direktiv 2006/48/
EF bør også omfatte ethvert annet instrument i henhold 
til en kredittinstitusjons vedtekter idet det tas hensyn 
til den særskilte strukturen for gjensidige foretak, 

(5) EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/111/EF

av 16. september 2009

om endring av direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/64/EF med hensyn til banker tilknyttet 
sentralorganer, visse elementer knyttet til ansvarlig kapital, store engasjementer, tilsynsordninger 

og krisehåndtering(*)

2015/EØS/36/11
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samvirkeforetak og tilsvarende institusjoner som 
anses som likestilt med ordinære aksjer når det gjelder 
kapitalegenskaper, særlig med hensyn til dekning av tap. 
Instrumenter som ikke anses som likestilt med ordinære 
aksjer ved avvikling, eller som ikke dekker tap på samme 
måte som ordinære aksjer ved fortsatt drift, bør omfattes 
av kategorien av hybrider nevnt i artikkel 57 bokstav ca) 
i direktiv 2006/48/EF.

5) For å unngå markedsforstyrrelser og for å sikre 
kontinuitet i det generelle nivået av ansvarlig kapital, er 
det hensiktsmessig å fastsette særlige overgangsordninger 
for den nye ordningen for kapitalinstrumenter. Når 
oppsvinget er sikret, bør kvaliteten på kjernekapitalen 
forbedres ytterligere. I den forbindelse bør Kommisjonen 
senest 31. desember 2011 legge fram en rapport for 
Europaparlamentet og Rådet sammen med eventuelle 
egnede forslag.

6) For å styrke Fellesskapets rammer for krisehåndtering 
er det avgjørende at vedkommende myndigheter 
effektivt samordner sine tiltak med andre vedkommende 
myndigheter og med sentralbanker når det er 
hensiktsmessig, også med sikte på å redusere systemrisiko. 
For å effektivisere tilsynet med et bankkonsern på 
konsolidert grunnlag bør tilsynsvirksomheten samordnes 
på en mer effektiv måte. Det bør derfor opprettes 
tilsynskollegier. Opprettelsen av tilsynskollegier bør 
ikke påvirke vedkommende myndigheters rettigheter 
og ansvar i henhold til direktiv 2006/48/EF. Den bør 
være et verktøy til å styrke samarbeidet og bidra til at 
vedkommende myndigheter kommer til enighet om 
viktige tilsynsoppgaver. Tilsynskollegiene bør lette 
håndteringen av løpende tilsyn og krisesituasjoner. 
Den konsoliderende tilsynsmyndighet bør i samarbeid 
med de øvrige medlemmer av kollegiet ha mulighet 
til å organisere møter eller virksomhet som ikke er av 
allmenn interesse, og bør derfor ha mulighet til å tilpasse 
deltakelsen etter behov.

7) Vedkommende myndigheters mandat bør på egnet måte 
ta hensyn til fellesskapsdimensjonen. Vedkommende 
myndigheter bør derfor behørig vurdere hvilke virkninger 
deres beslutninger får på finanssystemets stabilitet i alle 
andre berørte medlemsstater. Med forbehold for nasjonal 
lovgivning bør dette prinsippet forstås som en vid 
målsetning for å fremme finansiell stabilitet i hele EU, og 
ikke rettslig binde vedkommende myndigheter til å oppnå 
et bestemt resultat.

8) Vedkommende myndigheter bør ha mulighet til å 
delta i kollegier opprettet med sikte på å føre tilsyn 
med kredittinstitusjoner som har sitt morforetak i en 
tredjestat. Den europeiske banktilsynskomité bør ved 
behov utarbeide retningslinjer og anbefalinger for å 
oppnå bedre tilnærming av tilsynspraksis i henhold 
til direktiv 2006/48/EF. For å unngå inkonsekvens og 

regelverksarbitrasje, som kan følge av forskjeller i 
metodene og reglene som anvendes av de ulike kollegiene 
og medlemsstatenes anvendelse av skjønn, bør Den 
europeiske banktilsynskomité utarbeide retningslinjer 
for de framgangsmåter og regler som skal gjelde for 
kollegier.

9) Artikkel 129 nr. 3 i direktiv 2006/48/EF bør ikke 
endre fordelingen av ansvar mellom vedkommende 
tilsynsmyndigheter på et konsolidert, delkonsolidert og 
individuelt grunnlag.

10) Manglende utveksling av opplysninger mellom 
vedkommende myndigheter i hjemstaten og vertsstaten 
kan vise seg å være skadelig for den finansielle stabiliteten 
i vertsstatene. Den retten vertsstatens tilsynsmyndigheter 
har til opplysninger, særlig under en krise som berører 
betydelige filialer, bør derfor styrkes. For dette formål 
bør begrepet betydelige filialer defineres. Vedkommende 
myndigheter bør oversende opplysninger som er 
avgjørende for at sentralbanker og finansdepartementer 
skal kunne utføre sine oppgaver i forbindelse med 
finanskriser og reduksjon av systemrisiko.

11) De nåværende tilsynsordningene bør videreutvikles. 
Tilsynskollegier er et ytterligere og viktig skritt i retning 
av å tilpasse tilsynssamarbeidet og -tilnærmingen i EU.

12) Samarbeid mellom tilsynsmyndigheter som har 
ansvar for foretaksgrupper og holdingselskaper og 
deres datterforetak og filialer, ved hjelp av kollegier, 
er en fase i en utvikling i retning av ytterligere 
regeltilnærming og tilsynsintegrasjon. Tillit mellom 
tilsynsmyndigheter og respekt for deres respektive 
ansvarsområder er avgjørende. For de tilfeller der det 
oppstår uenighet mellom medlemmer av kollegiet knyttet 
til de ulike ansvarsområdene, er det avgjørende at det på 
fellesskapsplan finnes ordninger for nøytral og uavhengig 
rådgivning, megling og tvisteløsning.

13) Krisen i de internasjonale finansmarkedene har vist at det 
er hensiktsmessig å ytterligere undersøke behovet for å 
reformere regel- og tilsynsmodellen i finanssektoren i 
EU.

14) Kommisjonen uttalte i sin melding av 29. oktober 
2008 om EUs handlingsrammer i arbeidet med å oppnå 
økonomisk vekst («From financial crisis to recovery: A 
European framework for action») at den hadde nedsatt en 
ekspertgruppe ledet av Jacques de Larosière (Larosière-
gruppen) som skulle vurdere organiseringen av europeiske 
finansinstitusjoner for å sikre sunn tilsynspraksis, 
velfungerende markeder og styrket europeisk samarbeid 
om overvåking av den finansielle stabiliteten, ordninger 
for tidlig varsling og krisehåndtering, herunder håndtering 
av grense- og sektoroverskridende risikoer, samt for å se 
på samarbeid mellom EU og andre store jurisdiksjoner for 
å sikre finansiell stabilitet på globalt plan.
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15) For å oppnå den nødvendige grad av tilnærming av og 
samarbeid om tilsyn i EU, og for å styrke stabiliteten 
i finanssystemet, er det påkrevd med ytterligere og 
utstrakte reformer av regulerings- og tilsynsmodellen 
for finanssektoren i EU, og disse bør snarest mulig 
framlegges av Kommisjonen idet det tas behørig hensyn 
til konklusjonene som ble framlagt av Larosière-gruppen 
25. februar 2009.

16) Senest 31. desember 2009 bør Kommisjonen legge fram 
en rapport for Europaparlamentet og Rådet med forslag 
til hensiktsmessig regelverk for å håndtere manglene 
som er påvist med hensyn til bestemmelsene knyttet til 
ytterligere tilsynsintegrering, idet det tas hensyn til at en 
styrket tilsynsordning på unionsplan bør oppnås senest 
31. desember 2011.

17) En altfor stor konsentrasjon av engasjementer med en 
enkelt kunde eller en gruppe av kunder med innbyrdes 
tilknytning kan innebære en uakseptabel tapsrisiko. 
En slik situasjon kan vurderes som skadelig for en 
kredittinstitusjons solvens. Overvåking av og kontroll 
med kredittinstitusjoners store engasjementer bør derfor 
være en integrert del av tilsynet med disse institusjonene.

18) Den nåværende ordningen for store engasjementer 
stammer fra 1992. De nåværende kravene til store 
engasjementer fastsatt i direktiv 2006/48/EF og i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 
2006 om verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners 
kapitaldekningsgrad(1) bør derfor gjennomgås.

19) Ettersom kredittinstitusjoner i det indre marked deltar 
i direkte konkurranse, bør de grunnleggende reglene 
for overvåking av og kontroll med kredittinstitusjoners 
store engasjementer harmoniseres ytterligere. For å 
redusere kredittinstitusjonenes administrative byrde bør 
medlemsstatenes valgmuligheter med hensyn til store 
engasjementer reduseres.

20) Når det fastslås at det finnes en gruppe av kunder med 
innbyrdes tilknytning og dermed engasjementer som 
utgjør en enkelt risiko, er det også viktig å ta hensyn 
til risiko som oppstår fra en felles kilde til betydelig 
finansiering som stilles til rådighet av kredittinstitusjonene 
eller verdipapirforetakene selv, deres finanskonsern eller 
deres tilknyttede parter.

21) Selv om det er ønskelig å basere beregningen av 
engasjementsverdien på den verdien som anvendes i 
forbindelse med minstekravene til ansvarlig kapital, bør 
det vedtas regler for overvåking av store engasjementer 
uten å anvende risikovekter eller grader av risiko. De 
teknikkene for kredittrisikoreduksjon som anvendes i 
forbindelse med solvensordningen, er dessuten utformet ut 
fra en antakelse om god spredning av kredittrisikoen. Når 
det gjelder store engasjementer med konsentrasjonsrisiko 
knyttet til ett enkelt navn, er kredittrisikoen ikke godt 
spredt. Virkningen av disse teknikkene bør derfor være 
underlagt forsiktighetshensyn. I denne forbindelse 

(1) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.

er det nødvendig å fastsette bestemmelser for en 
effektiv gjenoppretting av kredittbeskyttelsen ved store 
engasjementer.

22) Ettersom et tap på et engasjement med en kreditt-
institusjon eller et verdipapirforetak kan være like 
alvorlig som et tap på ethvert annet engasjement, bør 
slike engasjementer behandles og innrapporteres på 
samme måte som alle andre engasjementer. Det er likevel 
innført en alternativ kvantitativ grense for å redusere 
den uforholdsmessig sterke virkningen av en slik 
tilnærming for mindre institusjoner. I tillegg unntas svært 
kortsiktige engasjementer knyttet til pengeoverføringer, 
herunder yting av betalingstjenester, klarerings-, 
oppgjørs- og deponeringstjenester for kunder, for å sikre 
at finansmarkeder og tilhørende infrastruktur virker på 
en tilfredsstillende måte. Disse tjenestene omfatter for 
eksempel klarering og oppgjør av kontanttransaksjoner 
og lignende virksomhet for å lette oppgjør. De tilknyttede 
engasjementene omfatter engasjementer som kan være 
uforutsigbare og som en kredittinstitusjon derfor ikke har 
full kontroll over, blant annet saldo på interbankkontoer 
som følge av kundebetalinger, herunder krediterte eller 
debiterte gebyrer og renter, og andre betalinger for 
kundetjenester samt stilt eller mottatt sikkerhet.

23) Bestemmelsene om eksterne kredittvurderings-
institusjoner i direktiv 2006/48/EF bør være i samsvar med 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 
av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer(2). For 
å unngå dobbeltarbeid og lette godkjenningsprosessen 
når en ekstern kredittvurderingsinstitusjon er registrert 
som et kredittvurderingsbyrå på fellesskapsplan, 
bør Den europeiske banktilsynskomité gjennomgå 
sine retningslinjer for godkjenning av eksterne 
kredittvurderingsinstitusjoner.

24) Det er viktig at manglende sammenfall mellom 
interessene til foretak som omformer lån til omsettelige 
verdipapirer og andre finansielle instrumenter 
(initiativtakende eller organiserende kredittinstitusjoner) 
og til foretak som investerer i disse verdipapirene eller 
instrumentene (investorer), fjernes. Det er også viktig at 
interessene til den initiativtakende kredittinstitusjonen 
eller den organiserende kredittinstitusjonen, og 
interessene til investorer sammenfaller. For å oppnå 
dette bør den initiativtakende kredittinstitusjonen eller 
den organiserende kredittinstitusjonen opprettholde en 
betydelig eierandel i de underliggende eiendelene. Det 
er derfor viktig for initiativtakende eller organiserende 
kredittinstitusjoner å opprettholde eksponering overfor 
risiko knyttet til de berørte lånene. Mer generelt bør 
verdipapiriseringstransaksjoner ikke struktureres på en 
slik måte at anvendelse av kravet om tilbakeholdelse 
omgås, særlig gjennom en gebyr- eller premieordning 
eller begge deler. Slik tilbakeholdelse bør gjelde i alle 
situasjoner der definisjonen i direktiv 2006/48/EF av 
økonomisk innhold i en verdipapirisering får anvendelse, 

(2) EUT L 302 av 17.11.2009, s.1.
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uansett hvilke juridiske strukturer eller instrumenter som 
brukes for å oppnå dette økonomiske innholdet. Særlig 
når kredittrisikoen overføres ved verdipapirisering, 
bør investorene treffe sine beslutninger først etter at 
de har utvist behørig aktsomhet, og til dette trenger de 
tilstrekkelige opplysninger om verdipapiriseringene.

25) Tiltakene for å håndtere eventuelt manglende sammenfall 
mellom disse strukturene må være ensartede og 
konsekvente i alt relevant regelverk for finanssektoren. 
Kommisjonen bør utarbeide egnede forslag til regelverk 
for å sikre slik ensartethet og konsekvens. Kravet om 
tilbakeholdelse bør ikke få anvendelse mer enn én 
gang. For en gitt verdipapirisering er det tilstrekkelig at 
bare enten den initiativtakende eller den organiserende 
kredittinstitusjonen eller den opprinnelige långiveren 
er omfattet av kravet. Dersom verdipapiriserings-
transaksjoner omfatter andre verdipapiriseringer som 
underliggende, bør kravet om tilbakeholdelse likedan 
bare få anvendelse på den verdipapiriseringen som det 
investeres i. Ervervede fordringer bør ikke være omfattet 
av tilbakeholdelseskravet dersom de oppstår i forbindelse 
med foretaksvirksomhet der de overføres eller selges til 
nedsatt pris for å finansiere slik virksomhet. Ved større 
overtredelser av retningslinjer og framgangsmåter som er 
relevante for analysen av de underliggende risikoene, bør 
vedkommende myndigheter anvende den risikovekten 
som gis ved manglende overholdelse av forpliktelser 
knyttet til behørig aktsomhet og risikohåndtering i 
forbindelse med verdipapiriseringer.

26) I sin erklæring om styrking av finanssystemet av 
2. april 2009 anmodet G20-lederne Basel-komiteen 
for banktilsyn og myndighetene om å vurdere krav om 
behørig aktsomhet og kvantitative tilbakeholdelseskrav 
ved verdipapirisering innen 2010. På bakgrunn av denne 
internasjonale utviklingen og med sikte på å redusere 
systemrisikoene fra verdipapiriseringsmarkedene, bør 
Kommisjonen innen utgangen av 2009 og etter å ha 
rådspurt Den europeiske banktilsynskomité, avgjøre om 
det bør foreslås at tilbakeholdelseskravet skjerpes, og om 
metodene for beregning av tilbakeholdelseskravet bidrar 
til at målet om et bedre sammenfall mellom interessene 
til initiativtakende eller organiserende kredittinstitusjoner 
og investorene, nås.

27) Det bør utvises behøring aktsomhet ved vurdering av 
risikoene som oppstår gjennom verdipapiriserings-
engasjementer både i og utenfor handelsporteføljen. 
Videre bør kravene om behørig aktsomhet være forholds-
messige. Framgangsmåtene for behørig aktsomhet bør 
bidra til å skape større tillit mellom initiativtakende 
kredittinstitusjoner, organiserende kredittinstitusjoner og 
investorer. Det er derfor ønskelig at relevante opplysninger 
om framgangsmåtene for behørig aktsomhet legges fram 
på en hensiktsmessig måte.

28) Medlemsstatene bør sikre at vedkommende myndigheter 
har tilstrekkelig personell og ressurser til å oppfylle sine 

tilsynsforpliktelser i henhold til direktiv 2006/48/EF, og 
at ansatte som deltar i tilsynet med kredittinstitusjoner 
i samsvar med nevnte direktiv, har den kunnskap og 
erfaring som er nødvendig for å utføre de oppgaver de er 
tillagt.

29) Vedlegg III til direktiv 2006/48/EF bør tilpasses for å 
klargjøre visse bestemmelser med sikte på å oppnå en 
bedre tilnærming av tilsynspraksis.

30) Markedsutviklingen i den seneste tid har understreket det 
faktum at håndtering av likviditetsrisiko er av avgjørende 
betydning for kredittinstitusjonenes og deres filialers 
soliditet. Kriteriene fastsatt i vedlegg V og XI til direktiv 
2006/48/EF bør styrkes slik at disse bestemmelsene 
tilpasses arbeidet som er utført av Den europeiske 
banktilsynskomité og Basel-komiteen for banktilsyn.

31) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av direktiv 2006/48/EF, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den 
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(1).

32) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å endre 
vedlegg III til direktiv 2006/48/EF slik at det tas hensyn til 
utviklingen i finansmarkedene eller i regnskapsstandarder 
eller krav som tar hensyn til Fellesskapets regelverk, eller 
med hensyn til tilnærming av tilsynspraksis. Ettersom 
disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre 
ikke-grunnleggende bestemmelser i direktiv 2006/48/EF, 
bør de vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité 
med kontroll som fastsatt i artikkel 5a i beslutning 
1999/468/EF.

33) Finanskrisen har avdekket et behov for bedre analyse 
og håndtering av problemer med tilsyn på makronivå, 
som ligger på grensen mellom makroøkonomisk politikk 
og utforming av regelverk for finanssystemer. Dette vil 
omfatte et behov for å undersøke: tiltak som demper 
konjunktursvingningene, herunder nødvendigheten 
av at kredittinstitusjoner i oppgangstider bygger 
opp motkonjunkturbuffere som kan brukes under en 
nedgang. Dette kan omfatte muligheten til å bygge opp 
tilleggsreserver, «dynamiske avsetninger» og muligheten 
til å redusere kapitalbufferne i vanskelige tider, og 
dermed sikre tilgang til tilstrekkelig kapital gjennom hele 
konjunkturen; grunnlaget for beregning av kapitalkravene 
i direktiv 2006/48/EF; supplerende tiltak til risikobaserte 
krav til kredittinstitusjoner for å bidra til å begrense 
oppbyggingen av gjeld i banksystemet.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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34) Senest 31. desember 2009 bør Kommisjonen derfor 
gjennomgå direktiv 2006/48/EF i sin helhet for å ta 
opp disse spørsmålene og legge fram en rapport for 
Europaparlamentet og Rådet sammen med eventuelle 
egnede forslag.

35) For å sikre finansiell stabilitet bør Kommisjonen 
gjennomgå og utarbeide en rapport om tiltak for å bedre 
åpenheten i markedene for OTC-derivater, for å redusere 
motpartsrisikoene og mer allment for å redusere de 
overordnede risikoene, for eksempel gjennom klarering 
av kredittbytteavtaler gjennom sentrale motparter. Det 
bør oppmuntres til opprettelse og utvikling av sentrale 
motparter i EU som omfattes av strenge krav til drift og 
tilsyn samt en effektiv overvåkning. Kommisjonen bør 
legge fram sin rapport for Europaparlamentet og Rådet 
sammen med eventuelle egnede forslag, idet det tas 
hensyn til eventuelle parallelle initiativer på globalt plan.

36) Kommisjonen bør foreta en gjennomgåelse av 
anvendelsen av artikkel 113 nr. 4 i direktiv 2006/48/
EF, og legge fram en rapport som også tar for seg om 
unntak bør være underlagt nasjonal skjønnsmyndighet. 
Kommisjonen bør legge fram denne rapporten for 
Europaparlamentet og Rådet sammen med eventuelle 
egnede forslag. For å oppnå et enkelt sett av ensartede 
regler i hele Fellesskapet, bør unntak og alternativer 
avskaffes når det ikke er påvist noe behov for å beholde 
dem.

37) I risikovurderingen bør det tas hensyn til mikrokredittens 
særlige egenskaper, og utvikling av mikrokreditt 
bør fremmes. Tatt i betraktning at mikrokreditt har 
hatt en svak utvikling, bør utviklingen av egnede 
kredittvurderingssystemer fremmes, herunder 
utviklingen av standardiserte kredittvurderingssystemer 
som er tilpasset til risikoene ved mikrokredittvirksomhet. 
Medlemsstatene bør bestrebe seg på å sikre at tilsynsreglene 
for og overvåkingen av mikrokredittvirksomheter på 
nasjonalt plan er forholdsmessige.

38) Ettersom målene for dette direktiv, som er å innføre 
regler for adgangen til å starte og utøve virksomhet 
som kredittinstitusjon, og for tilsynet med slike, ikke i 
tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene fordi det 
krever harmonisering av en lang rekke ulike regler som 
er gjeldende i de ulike medlemsstatenes rettssystemer, 
og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan 
Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 
som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar med 
forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå disse målene.

39) 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.

40) Direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/64/EF(2) bør 
derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 2006/48/EF

I direktiv 2006/48/EF gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 3 nr. 1 gjøres følgende endringer:

a)  i første ledd skal innledningen lyde:

«1.  En eller flere kredittinstitusjoner som er etablert i 
samme medlemsstat og som er fast tilknyttet et sentralt 
organ som fører tilsyn med dem og som er etablert i 
samme medlemsstat, kan unntas fra kravene i artikkel 7 
og artikkel 11 nr. 1, dersom det i nasjonal lovgivning er 
fastsatt at»,

b)  annet og tredje ledd utgår.

2.  I artikkel 4 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 6 skal lyde:

«6)  «institusjoner» i avdeling V kapittel 2 avsnitt 2, 3 
og 5, institusjoner som definert i artikkel 3 nr. 1 
bokstav c) i direktiv 2006/49/EF,»,

b)  nr. 45 bokstav b) skal lyde:

«b)  to eller flere fysiske eller juridiske personer, 
som det ikke er noen kontrollerende forbindelse 
mellom som fastsatt i bokstav a), men som ut fra 
et risikosynspunkt må anses å utgjøre en enhet 
fordi det er slike forbindelser mellom dem at 
dersom en av dem får økonomiske problemer, 
særlig vanskeligheter med finansiering eller 
tilbakebetaling, vil sannsynligvis også den eller de 
andre oppleve vanskeligheter med finansieringen 
eller tilbakebetalingen.»,

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
(2) EUT L 319 av 5.12.2007, s. 1.
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c)  nytt nr. 48 skal lyde:

«48)  «konsoliderende tilsynsmyndighet» vedkom-
mende myndighet som har ansvar for å føre 
tilsyn på konsolidert grunnlag av morkreditt-
institusjoner i EU og kredittinstitusjoner som 
kontrolleres av finansielle morholdingselskaper i 
EU.»

3.  I artikkel 40 skal nytt nr. 3 lyde:

«3.  På grunnlag av tilgjengelige opplysninger på det 
aktuelle tidspunktet skal vedkommende myndigheter 
i en medlemsstat ved utførelsen av sine alminnelige 
oppgaver ta behørig hensyn til de mulige virkningene deres 
beslutninger kan ha på finanssystemets stabilitet i alle 
andre berørte medlemsstater, og særlig i krisesituasjoner.»

4.  Ny artikkel 42a skal lyde:

«Artikkel 42a

1.  Vedkommende myndigheter i en vertsstat kan rette 
en anmodning til den konsoliderende tilsynsmyndighet 
dersom artikkel 129 nr. 1 får anvendelse, eller til 
vedkommende myndigheter i hjemstaten, om at en filial av 
en kredittinstitusjon skal anses som betydelig.

Anmodningen skal inneholde begrunnelse for at filialen 
anses som betydelig, særlig med hensyn til følgende:

a)  om en kredittinstitusjons filial har en markedsandel i 
form av innskudd på over 2 % i vertsstaten,

b)  den betydning som innstilling eller nedlegging av 
kredittinstitusjonens virksomhet kan forventes å få 
for markedslikviditeten og betalings-, klarerings- og 
oppgjørssystemene i vertsstaten, og

c)  filialens størrelse og betydning med hensyn til antall 
kunder innenfor rammen av vertsstatens bank- eller 
finanssystem.

 Vedkommende myndigheter i hjem- og vertsstaten, 
og den konsoliderende tilsynsmyndighet dersom 
artikkel 129 nr. 1 får anvendelse, skal gjøre alt som står 
i deres makt for å komme fram til en felles beslutning 
om hvorvidt en filial skal anses som betydelig.

 Dersom det ikke er truffet en felles beslutning innen 
to måneder etter mottaket av anmodningen i henhold 
til første ledd, skal vertsstatens vedkommende 
myndigheter innenfor et tidsrom på ytterligere to 
måneder selv treffe beslutning om hvorvidt filialen er 

betydelig. Når vertsstatens vedkommende myndigheter 
treffer egne beslutninger, skal de ta hensyn til alle 
synspunkter og forbehold fra den konsoliderende 
tilsynsmyndighet eller vedkommende myndigheter i 
hjemstaten.

 Beslutningene nevnt i tredje og fjerde ledd skal 
nedfelles i et dokument som inneholder en fullstendig 
begrunnelse for beslutningen, og som oversendes til de 
berørte vedkommende myndigheter; de skal anses som 
avgjørende og anvendes av vedkommende myndigheter 
i de berørte medlemsstater.

Beslutningen om at en filial skal anses som betydelig, 
skal ikke berøre vedkommende myndigheters 
rettigheter og ansvarsområder i henhold til dette 
direktiv.

2.  Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal 
oversende til vedkommende myndigheter i en vertsstat 
der en betydelig filial er opprettet, opplysningene nevnt i 
artikkel 132 nr. 1 bokstav c) og d), og utføre oppgavene 
nevnt i artikkel 129 nr. 1 bokstav c) i samarbeid med 
vertsstatens vedkommende myndigheter.

Dersom en vedkommende myndighet i en hjemstat får 
kjennskap til en krisesituasjon i en kredittinstitusjon som 
nevnt i artikkel 130 nr. 1, skal den så snart som mulig 
varsle myndighetene nevnt i artikkel 49 fjerde ledd og i 
artikkel 50.

3.  Dersom artikkel 131a ikke får anvendelse, skal 
vedkommende myndigheter som fører tilsyn med 
en kredittinstitusjon med betydelige filialer i andre 
medlemsstater, opprette og lede et tilsynskollegium for 
å lette samarbeidet i henhold til nr. 2 i denne artikkel og 
artikkel 42. Opprettelsen av kollegiet og dets virkemåte 
skal bygge på skriftlige ordninger som skal fastsettes 
av vedkommende myndighet i hjemstaten etter samråd 
med berørte vedkommende myndigheter. Vedkommende 
myndighet i hjemstaten skal beslutte hvilke vedkommende 
myndigheter som skal delta på kollegiets møter eller i dets 
virksomhet.

Beslutningen som vedkommende myndighet i 
hjemstaten treffer, skal ta hensyn til hvilken relevans 
den tilsynsvirksomheten som skal planlegges eller 
samordnes for disse myndighetene, har, særlig den mulige 
innvirkningen på finanssystemets stabilitet i de berørte 
medlemsstater nevnt i artikkel 40 nr. 3 og forpliktelsene 
nevnt i nr. 2 i denne artikkel.

Vedkommende myndighet i hjemstaten skal på forhånd 
holde alle medlemmer av kollegiet fullt underrettet om 
avholdelsen av slike møter, de viktigste sakene som skal 
drøftes, og de tiltakene som skal vurderes. Vedkommende 
myndighet i hjemstaten skal også i god tid holde alle 
medlemmer av kollegiet fullt underrettet om de tiltak som 
vedtas på disse møtene, eller om de tiltak som gjennomføres.
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Artikkel 42b

1.  I utøvelsen av sine oppgaver skal de vedkommende 
myndigheter ta hensyn til tilnærmingen av tilsynsverktøyer 
og tilsynspraksiser ved anvendelsen av lover og forskrifter 
vedtatt i henhold til dette direktiv. Medlemsstatene skal 
derfor sikre at

a)  vedkommende myndigheter deltar i virksomheten til 
Den europeiske banktilsynskomité,

b)  vedkommende myndigheter følger de retningslinjer, 
anbefalinger, standarder og andre tiltak som Den 
europeiske banktilsynskomité har vedtatt, og at de 
angir grunnene dersom de ikke gjør det,

c)  de nasjonale mandater som er gitt vedkommende 
myndigheter, ikke hindrer dem i å utføre sine oppgaver 
som medlemmer av Den europeiske banktilsynskomité 
eller i henhold til dette direktiv.

2.  Den europeiske banktilsynskomité skal hvert år fra og med 
1. januar 2011 legge fram en rapport for Europaparlamentet, 
Rådet og Kommisjonen om de framskritt som er gjort med 
hensyn til tilsynstilnærming.»

5.  I artikkel 49 gjøres følgende endringer:

a)  i første ledd skal bokstav a) lyde:

«a)  sentralbanker i Det europeiske system av 
sentralbanker og andre organer med tilsvarende 
rolle i deres egenskap av monetære myndigheter, 
når disse opplysningene er relevante for utførelsen 
av deres respektive lovfestede oppgaver, herunder 
gjennomføring av pengepolitikken og tilhørende 
likviditetsforsyning, overvåking av betalings-, 
klarerings- og oppgjørssystemer, og sikring av 
finanssystemets stabilitet.»,

b)  nytt ledd tilføyes:

 «I en krisesituasjon som nevnt i artikkel 130 nr. 1 
skal medlemsstatene tillate at vedkommende 
myndigheter formidler opplysninger til sentralbankene 
i Det europeiske system av sentralbanker, når 
disse opplysningene er relevante for utførelsen av 
deres respektive lovfestede oppgaver, herunder 
gjennomføring av pengepolitikken og tilhørende 
likviditetsforsyning, overvåking av betalings-, 
klarerings- og oppgjørssystemer og sikring av 
finanssystemets stabilitet.»

6.  I artikkel 50 skal nytt ledd lyde:

 «I en krisesituasjon som nevnt i artikkel 130 nr. 1 skal 
medlemsstatene tillate vedkommende myndigheter å 
formidle opplysninger som er relevante for de organer 
som er nevnt i første ledd i denne artikkel, til alle berørte 
medlemsstater.»

7.  I artikkel 57 gjøres følgende endringer:

a)  bokstav a) skal lyde:

«a)  kapital i henhold til artikkel 22 i direktiv 86/635/
EØF i den utstrekning den er innbetalt, samt 
tilhørende overkursfond, dersom den fullt ut dekker 
alle tap ved fortsatt drift, og den ved konkurs eller 
avvikling har prioritet etter alle andre fordringer,»,

b)  ny bokstav ca) skal lyde:

«ca)  andre instrumenter enn de nevnt i 
bokstav a), som oppfyller kravene fastsatt 
i artikkel 63 nr. 2 bokstav a), c), d) og e) og i 
artikkel 63a,»,

c)  tredje ledd skal lyde:

 «Med hensyn til bokstav b) skal medlemsstatene tillate 
at delårsoverskudd eller overskudd ved årets slutt 
inngår før et formelt vedtak er gjort bare dersom slike 
overskudd er kontrollert av personer som har ansvar 
for revisjon av regnskapet, og dersom vedkommende 
myndigheter finner det godtgjort at beløpet er vurdert i 
samsvar med prinsippene i direktiv 86/635/EØF og er 
fratrukket enhver forutsigbar utgift eller utbytte.»

8.  I artikkel 61 skal første ledd lyde:

 «Begrepet «ansvarlig kapital» slik det er definert i artikkel 
57 bokstav a)–h), omfatter et høyeste antall poster og beløp. 

 Medlemsstatene kan treffe beslutning om hvordan disse 
postene skal brukes og om fradrag av andre poster enn de 
som er oppført i artikkel 57 bokstav i)–r).»

9.  I artikkel 63 nr. 2 skal følgende ledd tilføyes:

 «Instrumentene nevnt i artikkel 57 bokstav ca) skal oppfylle 
kravene fastsatt i bokstav a), c), d) og e) i denne artikkel.»

10.  Ny artikkel 63a skal lyde:

«Artikkel 63a

1.  Instrumentene nevnt i artikkel 57 bokstav ca) skal 
oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–5 i denne artikkel.

2.  Instrumentene skal være evigvarende eller ha en 
opprinnelig løpetid på minst 30 år. Det står utstederen 
fritt å velge om instrumentene skal omfatte én eller 
flere kjøpsopsjoner, men de skal ikke innløses før fem 
år etter utstedelsesdatoen. Dersom bestemmelsene om 
evigvarende instrumenter tillater et moderat incentiv for 
kredittinstitusjonen til å foreta innløsning som fastsatt av 
vedkommende myndigheter, skal incentivet ikke inntreffe 
før tidligst 10 år etter utstedelsesdatoen. Bestemmelsene 
om tidsbegrensede instrumenter skal ikke tillate et incentiv 
til å foreta innløsning på en annen dato enn forfallsdatoen.



25.6.2015 Nr. 36/41EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tidsbegrensede og evigvarende instrumenter kan bare kjøpes 
eller innløses etter at vedkommende myndigheter har gitt 
sitt samtykke. Vedkommende myndigheter kan gi tillatelse 
forutsatt at anmodningen framsettes på kredittinstitusjonens 
initiativ og at verken kredittinstitusjonens finansielle 
stilling eller solvens påvirkes på en urimelig måte. 
Vedkommende myndigheter kan kreve at institusjonene 
erstatter instrumentet med objekter av samme eller bedre 
kvalitet som nevnt i artikkel 57 bokstav a) eller ca).

Vedkommende myndigheter skal kreve at innløsningen 
av tidsbegrensede instrumenter innstilles dersom 
kredittinstitusjonen ikke oppfyller kapitalkravene i 
artikkel 75, og kan kreve at innløsningen innstilles ved 
andre anledninger på grunnlag av kredittinstitusjonenes 
finansielle situasjon og solvenssituasjon.

Vedkommende myndighet kan når som helst gi tillatelse 
til tidlig innløsning av tidsbegrensede eller evigvarende 
instrumenter dersom det oppstår en endring i gjeldende 
skatteregler eller den lovregulerte klassifiseringen av slike 
instrumenter som ikke var forutsett på utstedelsesdatoen.

3.  Bestemmelsene som gjelder for instrumentet skal 
tillate at kredittinstitusjonen, når det er nødvendig, innstiller 
utbetalingen av renter eller utbytte i et ubegrenset tidsrom, 
på ikke-kumulativt grunnlag.

Kredittinstitusjonen skal imidlertid innstille slike 
utbetalinger dersom den ikke oppfyller kapitalkravene i 
artikkel 75.

Vedkommende myndigheter kan kreve at slike utbetalinger 
innstilles på grunnlag av kredittinstitusjonens finansielle 
situasjon og solvenssituasjon. En slik innstilling berører 
ikke kredittinstitusjonens rett til å erstatte utbetalingen 
av renter eller utbytte med en utbetaling i form av et 
instrument nevnt i artikkel 57 bokstav a), forutsatt at en 
slik ordning gjør det mulig for kredittinstitusjonen å bevare 
sine finansielle midler. En slik erstatning kan omfattes av 
særskilte vilkår fastsatt av vedkommende myndigheter.

4.  Bestemmelsene som gjelder for instrumentet skal 
fastsette at hovedstol, ubetalte renter eller utbytte skal være 
av en slik art at de dekker tap og ikke hindrer rekapitalisering 
av kredittinstitusjonen gjennom egnede ordninger som 
utarbeides av Den europeiske banktilsynskomité i henhold 
til nr. 6.

5.  Dersom kredittinstitusjonen går konkurs eller 
avvikles, skal instrumentene prioriteres etter postene nevnt 
i artikkel 63 nr. 2.

6.  Den europeiske banktilsynskomité skal utarbeide 
retningslinjer for tilnærmingen av tilsynspraksis med 
hensyn til instrumentene nevnt i nr. 1 i denne artikkel og 
i artikkel 57 bokstav a), og skal overvåke anvendelsen 
av dem. Senest 31. desember 2011 skal Kommisjonen 
gjennomgå anvendelsen av denne artikkel og legge fram 
en rapport for Europaparlamentet og Rådet sammen med 
eventuelle egnede forslag for å sikre kvaliteten på ansvarlig 
kapital.»

11.  I artikkel 65 nr. 1 skal bokstav a) lyde:

«a)  minoritetsinteresser i henhold til artikkel 21 i direktiv 
83/349/EØF dersom metoden med full konsolidering 
anvendes, Instrumenter nevnt i artikkel 57 bokstav ca) som 
gir opphav til minoritetsinteresser, skal oppfylle kravene 
i artikkel 63 nr. 2 bokstav a), c), d) og e) og artikkel 63a 
og 66,»

12.  I artikkel 66 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 1 og 2 skal lyde:

«1.  Postene nevnt i artikkel 57 bokstav d)–h) skal 
være underlagt følgende begrensninger:

a)  summen av postene nevnt i artikkel 57 bokstav d)–
h) skal ikke overstige 100 % av postene i bokstav a)–
ca), minus postene i bokstav i)–k) i nevnte artikkel, 
og

b)  summen av postene nevnt i artikkel 57 bokstav g) 
og h) skal ikke overstige 50 % av postene i 
bokstav a)–ca), minus postene i bokstav i)–k) i 
nevnte artikkel.

1a.  Uten hensyn til nr. 1 i denne artikkel skal 
følgende grenser gjelde for summen av postene nevnt i 
artikkel 57 bokstav ca):

a)  instrumenter som i krisesituasjoner må konverteres 
og som når som helst på initiativ fra vedkommende 
myndighet, med begrunnelse i utstederens 
finansielle situasjon og solvenssituasjon, kan 
konverteres til poster nevnt i artikkel 57 bokstav a) 
innenfor en forhåndsbestemt margin, skal i sum 
ikke overstige 50 % av postene i bokstav a)–ca), 
minus postene i bokstav i)–k) i nevnte artikkel,

b)  innenfor grensen nevnt i bokstav a) i dette nummer 
må alle andre instrumenter ikke overstige 35 % 
av postene i bokstav a)–ca), minus postene i 
artikkel 57 bokstav i)–k),

c) innenfor grensen nevnt i bokstav a) og b) i dette 
nummer må tidsbegrensede instrumenter og 
instrumenter som omfattes av bestemmelser som 
tillater et incentiv for kredittinstitusjonen til å 
foreta innløsning, ikke overstige 15 % av postene 
i bokstav a)–ca), minus postene i artikkel 57 
bokstav i)–k),

d)  beløpet for de poster som overskrider grensene 
fastsatt i bokstav a)–c), skal omfattes av grensen 
fastsatt i nr. 1 i denne artikkel.
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2.  Når det gjelder summen av postene i artikkel 57 
bokstav l)–r), skal halvdelen trekkes fra summen av 
postene i bokstav a)–ca), minus postene i bokstav i)–k) 
i nevnte artikkel, og halvdelen fra summen av postene i 
artikkel 57 bokstav d)–h), etter at grensene fastsatt i nr. 1 
i denne artikkel har fått anvendelse. I den utstrekning 
halvdelen av summen av postene i artikkel 57 bokstav 
l)–r) overstiger summen av postene i bokstav d)–h), 
skal det overskytende trekkes fra summen av postene i 
artikkel 57 bokstav a)–ca), minus postene i bokstav i)–
k) i nevnte artikkel. Poster nevnt i artikkel 57 bokstav r) 
skal ikke trekkes fra dersom de inngår i beregningen av 
risikovektede engasjementsbeløp i henhold til artikkel 
75, slik det er angitt i vedlegg IX del 4.»,

b)  nr. 4 skal lyde:

«4.  Vedkommende myndigheter kan i krisesituasjoner 
gi kredittinstitusjoner tillatelse til midlertidig å 
overskride grensene fastsatt i nr. 1.»

13.  Undertittelen til avdeling V kapittel 2 avsnitt 2 
underavsnitt 2, ‘Beregning av krav’, erstattes med ‘Krav til 
beregning og rapportering’.

14.  I artikkel 74 nr. 2 innsettes følgende ledd etter første ledd:

 «For kredittinstitusjonenes formidling av disse beregningene 
skal vedkommende myndigheter fra 31. desember 2012 
anvende ensartede rapporteringsformater, -hyppighet 
og -datoer. For å gjøre dette lettere skal Den europeiske 
banktilsynskomité utarbeide retningslinjer for å innføre et 
ensartet rapporteringsformat i Fellesskapet før 1. januar 
2012. Rapporteringsformatene skal stå i forhold til arten, 
omfanget og kompleksiteten av kredittinstitusjonenes 
virksomhet.»

15.  Artikkel 81 nr. 2 skal lyde:

«2.  Vedkommende myndigheter skal anerkjenne 
en ekstern kredittvurderingsinstitusjon som valgbar i 
henhold til artikkel 80 bare dersom de finner det godtgjort 
at institusjonens vurderingsmetoder er i samsvar med 
kravene til objektivitet, uavhengighet, løpende revisjon 
og innsyn, og at de kredittvurderingene som legges 
fram, oppfyller kravene til troverdighet og innsyn. For 
disse formål skal vedkommende myndigheter ta hensyn 
til de tekniske kriteriene i vedlegg VI del 2. Dersom en 
ekstern kredittvurderingsinstitusjon er registrert som et 
kredittvurderingsbyrå i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 
2009 om kredittvurderingsbyråer(1), skal vedkommende 
myndigheter anse at vurderingsmetodene oppfyller kravene 
til objektivitet, uavhengighet, løpende revisjon og innsyn.»

(1) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1,

16.  I artikkel 87 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 11 skal lyde:

«11.  Dersom engasjementer i form av et foretak for 
kollektiv investering oppfyller kriteriene i vedlegg VI 
del 1 nr. 77 og 78, og kredittinstitusjonen kjenner til 
alle eller noen av de underliggende engasjementene 
til foretaket for kollektiv investering, skal 
kredittinstitusjonen gjennomgå disse underliggende 
engasjementene for å beregne risikovektede 
engasjementsbeløp og forventede tapsbeløp i samsvar 
med metodene fastsatt i dette underavsnitt. Nr. 12 
får anvendelse på den delen av de underliggende 
engasjementene til foretaket for kollektiv investering 
som det ikke kjenner til eller ikke med rimelighet kunne 
forventes å kjenne til. Nr. 12 får særlig anvendelse der 
det ville være urimelig krevende for kredittinstitusjonen 
å gjennomgå disse underliggende engasjementene 
for å beregne risikovektede engasjementsbeløp og 
forventede tapsbeløp i samsvar med metodene fastsatt i 
dette underavsnitt.

 Dersom kredittinstitusjonen ikke oppfyller vilkårene 
for bruk av metodene i dette underavsnitt for alle 
eller noen av de underliggende engasjementene til 
foretaket for kollektiv investering, skal risikovektede 
engasjementsbeløp og forventede tapsbeløp beregnes i 
samsvar med følgende metoder:

a)  for engasjementer som tilhører engasjements-
klassen nevnt i artikkel 86 nr. 1 bokstav e), metoden 
i vedlegg VII del 1 nr. 19–21,

b)  for alle andre underliggende engasjementer, 
metoden nevnt i artikkel 78–83, men underlagt 
følgende endringer:

i)  for engasjementer som er omfattet av en 
bestemt risikovekt for ikke-kredittvurderte 
engasjementer eller av det kredittkvalitetstrinn 
som gir den høyeste risikovekten for en 
gitt engasjementsklasse, må risikovekten 
multipliseres med en faktor på to, men den må 
ikke være høyere enn 1 250 %,

ii)  for alle andre engasjementer må risikovekten 
multipliseres med en faktor på 1,1, og være 
minst 5 %.

 Dersom kredittinstitusjonen for formålene i 
bokstav a) ikke er i stand til å skille mellom private, 
børsomsatte og andre egenkapitalengasjementer, 
skal den behandle disse engasjementene som andre 
egenkapitalengasjementer. Med forbehold for 
artikkel 154 nr. 6 og dersom disse engasjementene 
sammen med institusjonens direkte engasjementer 
i denne engasjementskategorien ikke er vesentlige 
i henhold til artikkel 89 nr. 2, kan artikkel 89 
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nr. 1 få anvendelse, forutsatt at vedkommende 
myndigheter godkjenner det.»,

b)  i nr. 12 skal annet ledd lyde:

 «Som et alternativ til metoden beskrevet i første ledd 
kan kredittinstitusjoner selv beregne eller overlate til en 
tredjemann å beregne og rapportere gjennomsnittlige 
risikovektede engasjementsbeløp basert på de 
underliggende engasjementene til foretaket for 
kollektiv investering i samsvar med metodene nevnt i 
nr. 11 bokstav a) og b), forutsatt at det i tilstrekkelig 
grad sikres at beregningen og rapporten er korrekt.»

17.  I artikkel 89 nr. 1 bokstav d) skal innledningen lyde:

«d)  engasjementer med sentrale myndigheter i 
medlemsstatene og overfor deres regionale og lokale 
myndigheter og forvaltningsorganer, forutsatt at».

18.  Artikkel 97 nr. 2 skal lyde:

«2.  Vedkommende myndigheter skal anerkjenne 
en ekstern kredittvurderingsinstitusjon som valgbar i 
henhold til nr. 1 i denne artikkel bare dersom de finner 
det godtgjort at institusjonen overholder kravene i fastsatt 
i artikkel 81, idet det tas hensyn til de tekniske kriteriene 
i vedlegg VI del 2, og at institusjonen har vist at den 
har kompetanse på området verdipapirisering, noe som 
kan dokumenteres ved en sterk markedsaksept. Når en 
ekstern kredittvurderingsinstitusjon er registrert som et 
kredittvurderingsbyrå i samsvar med europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009, skal vedkommende 
myndigheter anse at vurderingsmetodene oppfyller kravene 
til objektivitet, uavhengighet, løpende revisjon og innsyn.»

19.  I artikkel 106 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 2 skal lyde:

«2.  Engasjementer skal ikke omfatte følgende:

a)  ved valutatransaksjoner: engasjementer som inngås 
som en del av det regulære oppgjøret innenfor 
fristen på 48 timer etter betaling, 

b)  ved transaksjoner knyttet til kjøp og salg av 
verdipapirer: engasjementer som inngås som en 
del av det regulære oppgjøret innenfor fristen 
på fem virkedager etter betalingsdato eller 
etter overlevering av verdipapirene, dersom 
overleveringen finner sted først,

c)  ved yting av tjenester som gjelder pengeoverføring, 
herunder yting av betalingstjenester, klarering 
og oppgjør i enhver valuta og korrespondent-
banktjenester eller klarering, oppgjør og deponering 
av finansielle instrumenter, til kunder: forsinket 

mottakelse av finansiering og andre engasjementer 
som oppstår som følge av kundevirksomheten, og 
som ikke varer lenger enn til følgende bankdag, 
eller

d)  ved yting av tjenester som gjelder 
pengeoverføring, herunder yting av betalings-
tjenester, klarering og oppgjør i enhver valuta 
og korrespondentbanktjenester: intradagenga-
sjementer med institusjoner som yter disse 
tjenestene.

 Den europeiske banktilsynskomité skal utarbeide 
retningslinjer for å oppnå mest mulig ensartet 
tilsynspraksis ved anvendelse av unntakene i bokstav c) 
og d).»,

c)  nytt nr. 3 tilføyes:

«3.  For å fastslå om det foreligger en gruppe av 
kunder med innbyrdes tilknytning med hensyn til 
engasjementer nevnt i artikkel 79 nr. 1 bokstav m), o) 
og p), og dersom det foreligger en eksponering overfor 
underliggende eiendeler, skal en kredittinstitusjon 
vurdere ordningen, dens underliggende engasjementer 
eller begge deler. 

 For dette formål skal en kredittinstitusjon evaluere det 
økonomiske innholdet og risikoene som er innebygget 
i transaksjonens struktur.»

20.  Artikkel 107 skal lyde:

«Artikkel 107

 Ved beregning av verdien av engasjementer i samsvar 
med dette avsnitt menes med “kredittinstitusjon” også 
ethvert privat eller offentlig foretak, herunder dets filialer, 
som omfattes av definisjonen av “kredittinstitusjon” og er 
godkjent i en tredjestat.»

21.  Artikkel 110 skal lyde:

«Artikkel 110

1.  En kredittinstitusjon skal rapportere følgende opplysninger 
om alle store engasjementer til vedkommende 
myndigheter, herunder store engasjementer som er unntatt 
fra anvendelsen av artikkel 111 nr. 1:

a)  identifisering av kunden eller gruppen av kunder med 
innbyrdes tilknytning som en kredittinstitusjon har stor 
engasjementer med,

b)  engasjementsverdien, før det er tatt hensyn til 
virkningen av en eventuell kredittrisikoreduksjon,

c)  typen av finansiert eller ikke-finansiert 
kredittbeskyttelse, der en slik anvendes,

d)  engasjementsverdien, etter at det er tatt hensyn til 
virkningen av kredittrisikoreduksjonen beregnet i 
henhold til artikkel 111 nr. 1.
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Dersom en kredittinstitusjon omfattes av artikkel 84–89, 
skal dens 20 største engasjementer på konsolidert grunnlag, 
bortsett fra de som er unntatt fra anvendelsen av artikkel 111 
nr. 1, gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

2.  Medlemsstatene skal fastsette at rapportering skal 
skje minst to ganger i året. Vedkommende myndigheter 
skal fra 31. desember 2012 anvende ensartede 
rapporteringsformater, -hyppighet og -datoer. For å gjøre 
dette lettere skal Den europeiske banktilsynskomité 
utarbeide retningslinjer for å innføre i Fellesskapet 
et ensartet rapporteringsformat før 1. januar 2012. 
Rapporteringsformatene skal stå i et rimelig forhold til 
arten, omfanget og kompleksiteten av institusjonenes 
virksomhet.

3.  Medlemsstatene skal kreve at kredittinstitusjonene 
så langt det er mulig analyserer sine engasjementer 
med utstedere av sikkerhet, ytere av ikke-finansiert 
kredittbeskyttelse og underliggende eiendeler i henhold til 
artikkel 106 nr. 3, for å avdekke eventuelle konsentrasjoner 
og, dersom det er hensiktsmessig, treffe tiltak og rapportere 
eventuelle viktige resultater av analysen til vedkommende 
myndighet.»

22.  I artikkel 111 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 1 skal lyde:

«1.  En kredittinstitusjon skal ikke, etter at det er 
tatt hensyn til virkningen av kredittrisikoreduksjon i 
samsvar med artikkel 112–403, inngå et engasjement 
med en kunde eller en gruppe av kunder med innbyrdes 
forbindelser, dersom verdien overstiger 25 % av dens 
ansvarlige kapital.

 Dersom kunden er en institusjon eller dersom 
en gruppe av kunder med innbyrdes tilknytning 
omfatter én eller flere institusjoner, skal denne 
verdien ikke overstige den verdien som er høyest av 
25 % av kredittinstitusjonens ansvarlige kapital eller 
150 millioner euro, forutsatt at den samlede verdien 
av engasjementer med alle kunder med innbyrdes 
tilknytning som ikke er institusjoner, og etter at det er 
tatt hensyn til virkningen av kredittrisikoreduksjonen i 
samsvar med artikkel 112–117, ikke overstiger 25 % av 
kredittinstitusjonens ansvarlige kapital.

 Dersom beløpet på 150 millioner euro utgjør mer enn 
25 % av kredittinstitusjonens ansvarlige kapital, skal 
verdien av engasjementet etter at det er tatt hensyn til 
virkningen av kredittrisikoreduksjonen i samsvar med 
artikkel 112–117, ikke overstige en rimelig grense 
i forhold til kredittinstitusjonens ansvarlige kapital. 
For å håndtere og kontrollere konsentrasjonsrisiko 
skal denne grensen fastsettes av kredittinstitusjonene 
i samsvar med retningslinjene og framgangsmåtene 
nevnt i vedlegg V nr. 7, og den skal ikke overstige 
100 % av kredittinstitusjonens ansvarlige kapital.

 Medlemsstatene kan fastsette en lavere grense 
enn 150 millioner euro, og skal i så fall underrette 
Kommisjonen om dette.»,

b)  nr. 2 og 3 utgår,

c)  nr. 4 skal lyde:

«4.  En kredittinstitusjon skal til enhver tid overholde 
den relevante grensen fastsatt i nr. 1. Dersom 
engasjementer unntaksvis overstiger denne grensen, 
skal verdien av engasjementet umiddelbart rapporteres 
til vedkommende myndigheter, som dersom 
omstendighetene gjør det forsvarlig, kan innvilge 
kredittinstitusjonen en begrenset frist til å tilpasse seg 
grensen.

 Dersom beløpet på 150 millioner euro nevnt i nr. 1 
får anvendelse, kan vedkommende myndigheter ut fra 
en vurdering av hvert enkelt tilfelle, tillate at grensen 
på 100 % av kredittinstitusjonens ansvarlige kapital 
overskrides.»

23.  I artikkel 112 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 2 skal lyde:

«2.  I tilfeller der det i henhold til artikkel 113–117 
tillates anerkjennelse av finansiert eller ikke-finansiert 
kredittbeskyttelse, skal dette, med forbehold for 
nr. 3 i denne artikkel, skje under forutsetning av at 
godkjenningskrav og andre minstekrav overholdes, slik 
det er fastsatt i artikkel 90–93.»,

b)  nytt nr. 4 skal lyde:

«4.  Ved anvendelse av dette avsnitt skal en 
kredittinstitusjon ikke ta hensyn til sikkerheten som er 
nevnt i vedlegg VIII del 1 nr. 20–22, med mindre det er 
tillatt i henhold til artikkel 115.»

24.  I artikkel 113 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 1 og 2 utgår,

b)  i nr. 3 gjøres følgende endringer:

i)  innledningen skal lyde:

«3.  Følgende engasjementer skal unntas fra 
anvendelsen av artikkel 111 nr. 1:»,

ii)  bokstav e) og f) skal lyde:

«e)  eiendeler bestående av fordringer på regionale 
eller lokale myndigheter i medlemsstater, der 
disse fordringene ville blitt gitt en risikovekt 
på 0 % i henhold til artikkel 78–83, og andre 
engasjementer med eller garantert av regionale 
eller lokale myndigheter, der fordringer på 
disse ville blitt gitt en risikovekt på 0 % i 
henhold til artikkel 78–83,
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f)  engasjementer med motparter nevnt i 
artikkel 80 nr. 7 eller 8 dersom de ville blitt gitt 
en risikovekt på 0 % i henhold til artikkel 78–
83; engasjementer som ikke oppfyller disse 
kriteriene skal, uavhengig av om de er 
unntatt fra artikkel 111 nr. 1, behandles som 
engasjementer med en tredjemann.»,

iii)  bokstav i) skal lyde:

«i)  engasjementer som oppstår av ikke-utnyttede 
kredittfasiliteter som i vedlegg II er klassifisert 
som lavrisikoposter utenfor balansen, og 
forutsatt at en avtale er inngått med kunden eller 
gruppen av kunder med innbyrdes tilknytning 
om at fasiliteten bare kan utnyttes dersom 
det er godtgjort at det ikke vil medføre en 
overskridelse av grensen fastsatt i artikkel 111 
nr. 1.»,

iv)  bokstav j)–t) utgår,

v)  tredje, fjerde og femte ledd utgår,

c)  nytt nr. 4 skal lyde:

«4.  Medlemsstatene kan helt eller delvis unnta 
følgende engasjementer fra anvendelsen av artikkel 
111 nr. 1:

a)  obligasjoner med fortrinnsrett som definert i 
vedlegg VI del 1 nr. 68–70,

b)  eiendeler bestående av fordringer på regionale 
eller lokale myndigheter i medlemsstater, der disse 
fordringene ville blitt gitt en risikovekt på 20 % i 
henhold til artikkel 78–83, og andre engasjementer 
med eller garantert av regionale eller lokale 
myndigheter, der fordringer på disse ville blitt gitt 
en risikovekt på 20 % i henhold til artikkel 78–83,

c)  uten hensyn til nr. 3 bokstav f) i denne artikkel, 
engasjementer, herunder kapitalinteresser eller 
andre typer eierandeler, som en kredittinstitusjon 
har med sitt morforetak, med morforetakets øvrige 
datterforetak eller med sine egne datterforetak, 
forutsatt at disse foretakene omfattes av det tilsynet 
på konsolidert grunnlag som kredittinstitusjonen 
selv er omfattet av i samsvar med dette direktiv 
eller med tilsvarende standarder som gjelder i 
en tredjestat; engasjementer som ikke oppfyller 
disse kriteriene, uavhengig av om de er unntatt fra 
artikkel 111 nr. 1, skal behandles som engasjementer 
med en tredjemann,

d)  eiendeler bestående av fordringer på og andre 
engasjementer, herunder kapitalinteresser og andre 
typer eierandeler, med regionale eller sentrale 
kredittinstitusjoner som kredittinstitusjonen 
er knyttet til gjennom et nettverk i henhold til 
juridiske eller vedtektsmessige bestemmelser, 
og som ifølge disse bestemmelser har ansvar for 
likviditetsutjevning i nettverket,

e)  eiendeler i form av fordringer på og andre 
engasjementer med kredittinstitusjoner, som er 
inngått av kredittinstitusjoner, der den ene utøver 
virksomhet på et ikke-konkurranseutsatt grunnlag 
og yter lån i henhold til regelverksprogrammer eller 
i henhold til sine vedtekter for å fremme bestemte 
økonomiske sektorer, og som er underlagt en form 
for statlig kontroll med og restriksjoner på bruken 
av lånene, forutsatt at de berørte engasjementene 
oppstår i forbindelse med slike lån som overføres 
til låntakerne gjennom andre kredittinstitusjoner,

f)  eiendeler bestående av fordringer på og andre 
engasjementer med institusjoner, forutsatt at disse 
engasjementene ikke utgjør slike institusjoners 
ansvarlige kapital, ikke varer lenger enn til 
følgende bankdag og ikke er uttrykt i en større 
handelsvaluta,

g)  eiendeler bestående av fordringer på sentralbanker i 
form av fastsatte minstefond i disse sentralbankene, 
og som er uttrykt i deres nasjonale valutaer,

h)  eiendeler bestående av fordringer på 
sentralmyndigheter i form av lovfestede 
likviditetskrav, som plasseres i statsobligasjoner 
og som er uttrykt og finansiert i deres nasjonale 
valutaer, forutsatt at kredittvurderingen av disse 
sentralmyndighetene, som er foretatt av en 
utpekt ekstern kredittvurderingsinstitusjon, etter 
de vedkommende myndigheters skjønn anses å 
tilsvare lav til moderat risiko,

i)  50 % av remburser med mellom-/lavrisiko utenfor 
balansen og ikke-utnyttede kredittfasiliteter 
med mellom-/lavrisiko utenfor balansen nevnt i 
vedlegg II, og, etter godkjenning fra vedkommende 
myndigheter, 80 % av andre garantier enn 
lånegarantier som er basert på lov eller forskrift, 
og som gjensidige garantiordninger med status som 
kredittinstitusjoner, tilbyr sine medlemmer,

j)  lovpålagte garantier som anvendes når et pantelån 
finansiert gjennom utstedelse av pantobligasjoner 
betales til pantelåntakeren før den endelige 
registreringen av pantet i matrikkelen, forutsatt at 
garantien ikke anvendes til å begrense risikoen i 
forbindelse med beregningen av de risikovektede 
eiendelene.»

25.  I artikkel 114 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 1 skal lyde:

«1.  Med forbehold for nr. 3 i denne artikkel kan 
en kredittinstitusjon når den skal beregne verdien av 
engasjementer ved anvendelse av artikkel 111 nr. 1, 
anvende den fullt justerte engasjementsverdien som 
beregnet i henhold til artikkel 90–93, idet det tas hensyn 
til kredittrisikoreduksjonen, volatilitetsjusteringer og 
eventuell manglende motsvarende løpetid (E*).»,
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b)  i nr. 2 gjøres følgende endringer:

i)  første ledd skal lyde:

 «Med forbehold for nr. 3 i denne artikkel skal 
en kredittinstitusjon med tillatelse til å benytte 
egne estimater for tap ved mislighold og 
konverteringsfaktorer for en engasjementskategori 
i henhold til artikkel 84–89, få tillatelse, dersom 
den på en måte som oppfyller vedkommende 
myndigheters krav, er i stand til å estimere 
virkningene av de finansielle sikkerhetene på sine 
engasjementer atskilt fra andre relevante sider ved 
institusjonens tap ved mislighold, til å anerkjenne 
slike virkninger ved beregning av verdien av 
engasjementer i henhold til artikkel 111 nr. 1.»,

ii)  fjerde ledd skal lyde:

 «Kredittinstitusjoner som har tillatelse til å 
benytte egne estimater for tap ved mislighold og 
konverteringsfaktorer for en engasjementskategori 
i henhold til artikkel 84–89, og som ikke beregner 
verdien av sine engasjementer ved hjelp av metoden 
nevnt i første ledd i dette nummer, kan tillates å 
benytte den avanserte metoden for finansielle 
sikkerheter eller metoden fastsatt i artikkel 117 
nr. 1 bokstav b) til beregning av verdien av 
engasjementer.»,

c)  i nr. 3 gjøres følgende endringer:

i)  første ledd skal lyde:

 «En kredittinstitusjon som benytter den avanserte 
metode for finansielle sikkerheter eller som 
har tillatelse til å benytte metoden beskrevet i 
nr. 2 i denne artikkel ved beregning av verdien 
av engasjementer i henhold til artikkel 111 
nr. 1, skal utføre periodiske stresstester av sine 
kredittrisikokonsentrasjoner, herunder når det 
gjelder den realiserbare verdien av eventuell 
mottatt sikkerhet.»,

ii)  fjerde ledd skal lyde:

 «Dersom en slik stresstest viser en lavere realiserbar 
verdi av mottatt sikkerhet enn den som ville vært 
tillatt ved anvendelse av den avanserte metoden for 
finansielle sikkerheter eller metoden beskrevet i nr. 
2 i denne artikkel, alt etter hva som er relevant, skal 
verdien av den sikkerhet som tillates ved beregning 
av verdien av engasjementer med hensyn til artikkel 
111 nr. 1, reduseres tilsvarende.»,

iii)  i femte ledd skal bokstav b) lyde:

«b)  retningslinjer og framgangsmåter for tilfeller 
der en stresstest viser en lavere realiserbar 
verdi av sikkerheten enn den det er tatt hensyn 
til ved anvendelse av den avanserte metoden 
for finansielle sikkerheter eller metoden 
beskrevet i nr. 2, og»,

d)  nr. 4 utgår.

26.  Artikkel 115 skal lyde:

«Artikkel 115

1.  Ved anvendelse av dette avsnitt kan en 
kredittinstitusjon redusere engasjementsverdien med inntil 
50 % av verdien av den berørte boligeiendommen, dersom 
et av følgende vilkår er oppfylt:

a)  engasjementet er sikret med pant i boligeiendom 
eller med aksjer i finske boligselskaper som utøver 
virksomhet i henhold til den finske loven av 1991 om 
boligselskaper eller senere tilsvarende lovgivning,

b)  engasjementet er knyttet til en leasingtransaksjon som 
innebærer at utleier beholder full eiendomsrett til den 
utleide boligeiendommen så lenge leietaker ikke har 
utøvd sin opsjon på kjøp av eiendommen.

 Eiendomsverdien skal, på en måte som oppfyller 
vedkommende myndigheters krav, beregnes på grunnlag av 
forsvarlige standarder for verdifastsetting fastsatt i lov eller 
forskrift. Verdifastsetting av boligeiendommer skal foretas 
minst hvert tredje år.

 Kravene i vedlegg VIII del 2 nr. 8 og i vedlegg VIII del 3 
nr. 62–65 skal gjelde ved anvendelse av dette nummer.

 Med “boligeiendom” menes en eiendom som skal bebos 
eller leies ut av eieren.

2.  Ved anvendelse av dette avsnitt kan en 
kredittinstitusjon redusere engasjementsverdien med inntil 
50 % av verdien av den berørte næringseiendommen bare 
dersom vedkommende myndigheter i medlemsstaten 
der næringseiendommen ligger, tillater at følgende 
engasjementer gis en risikovekt på 50 % i samsvar med 
artikkel 78–83:

a)  engasjementer som er sikret med pant i kontorer 
eller andre næringslokaler, eller med aksjer i finske 
boligselskaper som utøver virksomhet i henhold til den 
finske loven av 1991 om boligselskaper, eller senere 
tilsvarende lovgivning som gjelder kontorer eller andre 
næringslokaler, eller

b)  engasjementer knyttet til leasingtransaksjoner i 
kontorer eller andre næringslokaler.

 Eiendomsverdien skal beregnes på grunnlag av strenge 
vurderingskriterier fastsatt i lov eller forskrift og på en 
måte som oppfyller vedkommende myndigheters krav.

 Næringseiendom skal være ferdig bygget, utleid og gi en 
passende leieinntekt.»,
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27.  Artikkel 116 oppheves.

28.  I artikkel 117 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 1 skal lyde:

«1.  Når et engasjement med en kunde er garantert av 
en tredjemann, eller sikret gjennom sikkerhet utstedt av 
en tredjemann, kan en kredittinstitusjon

a)  behandle den garanterte delen av engasjementet som 
inngått med garantisten og ikke kunden, forutsatt at 
det usikrede engasjementet med garantisten ville 
blitt gitt en risikovekt som er lik eller lavere enn 
risikovekten for det usikrede engasjementet med 
kunden i henhold til artikkel 78–83,

b)  behandle den delen av engasjementet som 
er sikret med markedsverdien av godkjent 
sikkerhet, som inngått med tredjemann og ikke 
med kunden, dersom engasjementet er sikret 
ved sikkerhetsstillelse og forutsatt at den delen 
av engasjementet som er sikret ville blitt gitt en 
risikovekt som er lik eller lavere enn risikovekten 
for det usikrede engasjementet med kunden i 
henhold til artikkel 78–83.

 Framgangsmåten nevnt i første ledd bokstav b) skal 
ikke anvendes av en kredittinstitusjon når det foreligger 
et misforhold mellom løpetiden til engasjementet og 
løpetiden til beskyttelsen.

 Ved anvendelse av dette avsnitt kan en kredittinstitusjon 
anvende både den avanserte metoden for finansielle 
sikkerheter og metoden som angis i første ledd 
bokstav b) bare dersom den har tillatelse til å anvende 
både den avanserte metoden for finansielle sikkerheter 
og den forenklede metoden for finansielle sikkerheter 
ved anvendelse av artikkel 75 bokstav a).»,

b)  i nr. 2 skal innledningen lyde:

«2.  Når en kredittinstitusjon anvender nr. 1 
bokstav a):»

29.  Artikkel 119 oppheves.

30.  I kapittel 2 skal nytt avsnitt 7 lyde:

«Avsnitt  7

Eksponeringer overfor overført  kredittris iko

Artikkel 122a

1.  En kredittinstitusjon skal, bortsett fra når den opptrer som 
initiativtakende institusjon, organiserende institusjon eller 
opprinnelig långiver, bare eksponeres for kredittrisikoen 
i en verdipapiriseringsposisjon i eller utenom 
handelsporteføljen dersom initiativtakende institusjon, 
organiserende institusjon eller opprinnelig långiver 
uttrykkelig har gjort kredittinstitusjonen kjent med at den 
fortløpende vil holde tilbake en vesentlig netto økonomisk 
interesse som under ingen omstendighet skal være mindre 
enn 5 %.

 I denne artikkel menes med «tilbakeholdelse av netto 
økonomisk interesse»:

a)  tilbakeholdelse av minst 5 % av den pålydende verdien 
av hver av transjene som er solgt eller overført til 
investorene,

b)  ved verdipapirisering av løpende engasjementer, 
tilbakeholdelse av den initiativtakende 
kredittinstitusjonens interesse på minst 5 % av de 
verdipapiriserte engasjementenes pålydende verdi,

c)  tilbakeholdelse av tilfeldig utvalgte engasjementer 
som tilsvarer minst 5 % av de verdipapiriserte 
engasjementenes pålydende verdi, når slike 
engasjementer ellers ville blitt verdipapirisert i 
verdipapiriseringen, forutsatt at antallet av potensielt 
verdipapiriserte engasjementer er minst 100 når 
engasjementet inngås, eller

d)  tilbakeholdelse av førstetapstransjen og om nødvendig 
andre transjer med samme eller en strengere 
risikoprofil enn de transjene som er overført eller solgt 
til investorer, og som ikke forfaller tidligere enn de 
transjene som er overført eller solgt til investorer, slik 
at tilbakeholdelsen samlet tilsvarer minst 5 % av de 
verdipapiriserte engasjementenes pålydende verdi.

 Netto økonomisk interesse måles ved inngåelsen av 
engasjementet og skal opprettholdes fortløpende. Den 
skal ikke omfattes av noen kredittrisikoreduksjon, korte 
posisjoner eller annen sikring. Netto økonomisk interesse 
skal bestemmes av den teoretiske verdien av poster utenfor 
balansen.

 I denne artikkel menes med «fortløpende» at tilbakeholdte 
posisjoner, interesser eller engasjementer ikke sikres eller 
selges.

 Kravet om tilbakeholdelse skal ikke anvendes mer enn én 
gang for en gitt verdipapirisering.

2.  Når en morkredittinstitusjon i EU eller et finansielt holding-
selskap i EU eller et av disses datterforetak i egenskap av 
initiativtakende eller organiserende kredittinstitusjon, 
verdipapiriserer engasjementer fra flere kredittinstitusjoner, 
verdipapirforetak eller andre finansinstitusjoner som er 
underlagt tilsyn på konsolidert grunnlag, kan kravet i nr. 1 
oppfylles på grunnlag av den konsoliderte stillingen til den 
tilknyttede morkredittinstitusjonen i EU eller det finansielle 
holdingselskapet i EU. Dette nummer får anvendelse 
bare når de kredittinstitusjoner, verdipapirforetak eller 
finansinstitusjoner som opprettet de verdipapiriserte 
engasjementene, har forpliktet seg til å oppfylle kravene i 
nr. 6 og i god tid gi den initiativtakende eller organiserende 
kredittinstitusjon og morkredittinstitusjonen i EU eller et 
finansielt morholdingselskap i EU de opplysninger som er 
nødvendige for å oppfylle kravene i nr. 7.»
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3.  Nr. 1 får ikke anvendelse dersom de verdipapiriserte 
engasjementene er fordringer eller betingede fordringer på, 
eller er fullt ut, uten vilkår og ugjenkallelig garantert av

a)  sentralmyndigheter eller sentralbanker,

b)  regionale myndigheter, lokale myndigheter og 
offentlige foretak i medlemsstatene,

c)  institusjoner som gis en risikovekt på 50 % eller mindre 
i henhold til artikkel 78–83, eller

d)  multilaterale utviklingsbanker.

 Nr. 1 får ikke anvendelse på

a)  transaksjoner som er basert på en klar, åpen 
og tilgjengelig indeks, der de underliggende 
referanseenhetene er identiske med dem som utgjør 
en indeks over enheter som det handles med i stort 
omfang, eller som er andre omsettelige verdipapirer 
enn verdipapiriseringsposisjoner, eller

b)  lån gitt av et konsortium, kjøpte fordringer eller 
kredittbytteavtaler, når disse instrumentene brukes til å 
pakke og/eller sikre en verdipapirisering som omfattes 
av nr. 1.

4.  Før kredittinstitusjonene investerer, og deretter 
når det er hensiktsmessig, skal de for hver enkelt av sine 
verdipapiriseringsposisjoner kunne godtgjøre overfor 
vedkommende myndigheter at de har en bred og inngående 
forståelse av og har fulgt formelle retningslinjer og 
framgangsmåter som er hensiktsmessige for posisjonene 
i og utenfor handelsporteføljen, og som står i forhold til 
risikoprofilen for deres investeringer i verdipapiriserte 
posisjoner, for analyse og registrering av

a)  opplysninger gitt i henhold til nr. 1, av initiativtakende 
kredittinstitusjon eller organiserende kredittinstitusjon, 
for å angi den netto økonomiske interessen de 
fortløpende opprettholder i verdipapiriseringen,

b)  risikokjennetegnene for hver enkelt verdi-
papiriseringsposisjon,

c)  risikokjennetegnene for de underliggende 
engasjementene i verdipapiriseringsposisjonen,

d)  omdømmet og tapserfaringene fra tidligere 
verdipapiriseringer hos initiativtakende eller 
organiserende kredittinstitusjoner i de relevante 
underliggende engasjementskategoriene i verdi-
papiriseringsposisjonen,

e)  de initiativtakende eller organiserende institusjonenes 
eller deres agenters eller rådgiveres erklæringer 
og opplysninger om deres behørige aktsomhet i 
forbindelse med de verdipapiriserte engasjementene 
og, dersom det er relevant, kvaliteten på sikkerheten 
som er stilt for de verdipapiriserte engasjementene,

f)  dersom det er relevant, de metoder og begreper som 
vurderingen av sikkerheten for de verdipapiriserte 
engasjementene er basert på, og de retningslinjer som 
den initiativtakende eller organiserende institusjonen 
har fulgt for å sikre takstmannens uavhengighet,

g)  alle de strukturelle trekk ved verdipapiriseringen 
som kan ha en betydelig innvirkning på resultatet for 
kredittinstitusjonens verdipapiriseringsposisjon.

 Kredittinstitusjoner skal regelmessig utføre egne stresstester 
som er egnet for deres verdipapiriseringsposisjoner. For dette 
formål kan kredittinstitusjonene bruke finansielle modeller 
utarbeidet av en ekstern kredittvurderingsinstitusjon, 
forutsatt at kredittinstitusjonene på anmodning kan 
godtgjøre at de før investeringen behørig validerte de 
relevante forutsetningene i og oppbygningen av modellene 
og at de forstod metodene, forutsetningene og resultatene.

5.  Kredittinstitusjonene skal, unntatt når de opptrer 
som initiativtakende eller organiserende institusjoner 
eller opprinnelige långivere, utarbeide formelle 
framgangsmåter som egner seg for deres posisjoner i 
og utenfor handelsporteføljen, og som står i forhold til 
risikoprofilen for deres investeringer i verdipapiriserte 
posisjoner, for fortløpende og rettidig å overvåke 
utviklingen i de underliggende engasjementene i deres 
verdipapiriseringsposisjoner. Dersom det er relevant, skal 
dette omfatte engasjementstypen, prosentdelen av lån 
som er ubetalt mer enn 30, 60 og 90 dager etter forfall, 
misligholdsrater, forskuddsbetalingsrater, oppsagte 
lån, type sikkerhet og besittelse, frekvensfordelingen 
av kredittvurderinger eller andre målinger av kreditt- 
verdigheten for de underliggende engasjementene, 
bransjemessig og geografisk diversifisering, og 
frekvensfordelingen av forholdet lån/verdi med 
intervallbredder som gjør det lettere å foreta en 
hensiktsmessig følsomhetsanalyse. Dersom de 
underliggende engasjementene selv består av 
verdipapiriseringsposisjoner, skal kredittinstitusjonene 
ha opplysningene omhandlet i dette ledd ikke bare om de 
underliggende verdipapiriseringstransjene, for eksempel 
utstederens navn og kredittkvalitet, men også om 
kjennetegnene ved og resultatene for de gruppene som er 
underliggende for disse verdipapiriseringstransjene.

 Kredittinstitusjoner skal ha en inngående forståelse av alle 
strukturelle trekk ved en verdipapiriseringstransaksjon 
som vil ha en vesentlig innvirkning på resultatet av deres 
engasjementer i transaksjonen, for eksempel avtalefestede 
prioritetsordninger og utløsningsgrenser knyttet til slike 
ordninger, kredittforbedringer, likviditetsforbedringer, 
markedsverdiutløsningsterskler og handelsspesifikke 
definisjoner av mislighold.

 Dersom en kredittinstitusjon på grunn av uaktsomhet eller 
unnlatelse på noe vesentlig punkt ikke oppfyller kravene 
i nr. 4, nr. 7 og i dette nummer, skal medlemsstatene 
sikre at vedkommende myndigheter pålegger en 
forholdsmessig ytterligere risikovekt på minst 250 % av 
den risikovekten (men høyst 1 250 %) som, med unntak 
av dette nummer, vil få anvendelse på de relevante 
verdipapiriseringsposisjonene i henhold til vedlegg IX 
del 4, og skal gradvis øke risikovekten ved hver påfølgende 
overtredelse av bestemmelsene om behørig aktsomhet. 
Vedkommende myndigheter skal ta hensyn til unntakene 
omhandlet i nr. 3 for visse verdipapiriseringer ved å 
redusere den risikovekten de i henhold til denne artikkel 
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ellers ville gi verdipapiriseringer som omfattes av nr. 3.

6.  Organiserende og initiativtakende kredittinstitusjoner 
skal anvende de samme solide og veldefinerte kriteriene 
for utlån som omfattes av kravene i vedlegg V nr. 3, 
på engasjementer som skal verdipapiriseres, som de 
anvender på engasjementer som skal inngå i deres egen 
handelsportefølje. 

 For dette formål skal de samme framgangsmåter for 
godkjenning og, dersom det er relevant, endring, 
fornyelse og refinansiering av lån anvendes av 
initiativtakende og organiserende kredittinstitusjoner. 
Kredittinstitusjonene skal også anvende de samme 
analysestandarder på kapitalinteresser eller tegninger i 
verdipapiriseringsutstedelser som kjøpes av tredjemann, 
uavhengig av om slike kapitalinteresser eller tegninger skal 
holdes i eller utenfor deres handelsportefølje.

 Dersom kravene nevnt i første ledd i dette nummer 
ikke er oppfylt, skal artikkel 95 nr. 1 ikke anvendes 
av en initiativtakende kredittinstitusjon, og denne 
initiativtakende kredittinstitusjon skal ikke tillates å utelate 
de verdipapiriserte engasjementene fra beregningen av 
institusjonens kapitalkrav i henhold til dette direktiv.

7.  Organiserende og initiativtakende kredittinstitusjoner 
skal opplyse investorer om omfanget av deres forpliktelse 
i henhold til nr. 1 til å opprettholde en netto økonomisk  
interesse i verdipapiriseringen. Organiserende og 
initiativtakende kredittinstitusjoner skal sikre at 
potensielle investorer har umiddelbar tilgang til alle 
vesentlige og relevante opplysninger om kredittkvaliteten 
og utviklingen for de enkelte underliggende 
engasjementene, kontantstrømmene og sikkerhetene for et 
verdipapiriseringsengasjement, samt til alle opplysninger 
som er nødvendige for å gjennomføre omfattende og godt 
underbygde stresstester på kontantstrømmene og verdien på 
sikkerheten som stilles for de underliggende engasjementene. 
For dette formål skal «vesentlige og relevante data» 
defineres på tidspunktet for verdipapiriseringen og deretter 
dersom verdipapiriseringens art tilsier det.

8.  Nr. 1–7 får anvendelse på nye verdipapiriseringer 
utstedt 1. januar 2011 eller senere. Nr. 1–7 får etter 
31. desember 2014 anvendelse på eksisterende verdi-
papiriseringer dersom nye underliggende engasjementer 
tilføyes eller erstattes etter den dato. Vedkommende 
myndigheter kan vedta å midlertidig oppheve kravene 
nevnt i nr. 1 og 2 i perioder med generelt likviditetspress 
i markedet.

9.  Vedkommende myndigheter skal opplyse om 
følgende:

a)  senest 31. desember 2010, de generelle kriterier og 
metoder som er vedtatt for å undersøke overholdelsen 
av nr. 1–7,

b)  uten at det berører bestemmelsene fastsatt i kapittel 1 
avsnitt 2, en sammenfattende beskrivelse av resultatet 
av tilsynsprosessen og en beskrivelse av de tiltak som 
er truffet i tilfeller av manglende overholdelse av 
nr. 1–7 som er påvist på årsbasis fra 31. desember 2011.

 Kravet i dette nummer gjelder med forbehold for 
artikkel 144 annet ledd.

10.  Den europeiske banktilsynskomité skal hvert år 
legge fram en rapport for Kommisjonen om vedkommende 
myndigheters overholdelse av denne artikkel. Den 
europeiske banktilsynskomité skal utarbeide retningslinjer 
for tilnærmingen av tilsynspraksis med hensyn til denne 
artikkel, herunder de tiltak som treffes ved brudd på 
prinsippene om behørig aktsomhet og risikohåndtering.»

31.  I artikkel 129 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 1 bokstav b) skal lyde:

«b)  planlegging og samordning av tilsynsvirksomheten 
ved fortsatt drift, herunder i forbindelse med 
virksomheten nevnt i artikkel 123, 124 og 136, 
i kapittel 5 og i vedlegg V, i samarbeid med de 
berørte vedkommende myndigheter,

c)  planlegging og samordning av tilsynsvirksomheten 
i samarbeid med de berørte vedkommende 
myndigheter og ved behov med sentralbankene, 
som forberedelse på krisesituasjoner og 
under krisesituasjoner, herunder en negativ 
utvikling i kredittinstitusjoner eller i 
finansmarkedene, om mulig ved å anvende 
eksisterende kommunikasjonskanaler for å lette 
krisehåndteringen.

 Planleggingen og samordningen av tilsynsvirksomheten 
nevnt i bokstav c) omfatter ekstraordinære tiltak nevnt 
i artikkel 132 nr. 3 bokstav b), utarbeiding av felles 
vurderinger, gjennomføring av beredskapsplaner og 
informasjon til offentligheten.»,

b)  nytt nr. 3 skal lyde:

«3.  Den konsoliderende tilsynsmyndighet og 
vedkommende myndigheter som i en medlemsstat 
har ansvar for tilsynet med datterforetak av en 
morkredittinstitusjon i EU eller et finansielt 
morholdingselskap i EU, skal gjøre alt de kan for å treffe 
en felles beslutning om anvendelsen av artikkel 123 
og 124 for å avgjøre om størrelsen på konsernets 
konsoliderte ansvarlige kapital er tilstrekkelig med 
hensyn til dets finansielle stilling og risikoprofil og den 
påkrevde størrelsen på den ansvarlige kapital med sikte 
på anvendelsen av artikkel 136 nr. 2 på hver enhet i 
bankkonsernet og på konsolidert grunnlag.

 Den felles beslutning skal treffes senest fire måneder 
etter at den konsoliderende tilsynsmyndighet har lagt 
fram en rapport som inneholder risikovurderingen av 
konsernet i samsvar med artikkel 123 og 124 for de 
øvrige relevante vedkommende myndigheter. Den 
felles beslutningen skal også ta behørig hensyn til 
risikovurderingen av datterforetak som foretas av 
relevante vedkommende myndigheter i samsvar med 
artikkel 123 og 124.
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 Den felles beslutningen skal nedfelles i et dokument 
som inneholder den fullt begrunnede beslutningen, 
som skal oversendes til morkredittinstitusjonen i EU 
av den konsoliderende tilsynsmyndighet. I tilfelle av 
uenighet skal den konsoliderende tilsynsmyndighet 
på anmodning fra en av de øvrige berørte 
vedkommende myndigheter rådføre seg med Den 
europeiske banktilsynskomité. Den konsoliderende 
tilsynsmyndighet kan rådføre seg med Den europeiske 
banktilsynskomité på eget initiativ.

 Dersom en slik felles beslutning fra vedkommende 
myndigheter ikke foreligger innen fire måneder, skal en 
beslutning om anvendelsen av artikkel 123 og 124 og 
artikkel 136 nr. 2 treffes på konsolidert grunnlag av den 
konsoliderende tilsynsmyndighet etter at den har tatt 
behørig hensyn til risikovurderingen av datterforetak 
som er foretatt av relevante vedkommende myndigheter.

 Beslutningen om anvendelsen av artikkel 123 og 124 
og artikkel 136 nr. 2 skal treffes av de respektive 
vedkommende myndigheter som har ansvar for tilsynet 
med datterforetak av en morkredittinstitusjon i EU eller 
et finansielt morholdingselskap i EU på individuelt 
eller delkonsolidert grunnlag, etter at de har tatt behørig 
hensyn til de synspunkter og forbehold som er uttrykt 
av den konsoliderende tilsynsmyndighet.

 Beslutningene skal nedfelles i et dokument som 
inneholder de fullt begrunnede beslutningene, og skal 
ta i betraktning de andre vedkommende myndigheters 
risikovurderinger, synspunkter og forbehold som er 
kommet til uttrykk i løpet av firemånedersperioden. 
Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal sende 
dokumentet til alle berørte vedkommende myndigheter 
og til morkredittinstitusjonen i EU.

 Dersom Den europeiske banktilsynskomité er rådspurt, 
skal alle vedkommende myndigheter ta hensyn til 
komiteens råd, og begrunne eventuelle betydelige 
avvik fra dem.

 Den felles beslutningen nevnt i første ledd og 
beslutningene som treffes av vedkommende 
myndigheter i mangel av en felles beslutning, skal 
anses som endelige og anvendes av vedkommende 
myndigheter i den berørte medlemsstat.

 Den felles beslutningen nevnt i første ledd og 
enhver beslutning truffet i mangel av en felles 
beslutning i samsvar med fjerde og femte ledd, skal 
ajourføres årlig eller, i unntakstilfeller, dersom en 
vedkommende myndighet som har ansvar for tilsynet 
med datterselskaper av en morkredittinstitusjon i EU 
eller et finansielt morholdingselskap i EU, i en skriftlig 
og fullt begrunnet anmodning til den konsoliderende 
tilsynsmyndighet ber om at beslutningen om 
anvendelsen av artikkel 136 nr. 2 ajourføres. I sistnevnte 
tilfelle kan ajourføringen behandles bilateralt av den 
samordnende tilsynsmyndighet og vedkommende 
myndighet som framsetter anmodningen.»

 Den europeiske banktilsynskomité skal utarbeide 
retningslinjer for å oppnå økt tilnærming av tilsyns-
praksis med hensyn til den felles beslutningsprosessen 
nevnt i dette nummer og med hensyn til anvendelsen av 
artikkel 123, 124 og 136 nr. 2 med sikte på å lette felles 
beslutninger.»

32.  I artikkel 130 skal nr. 1 lyde:

«1.  Dersom det oppstår en krisesituasjon, herunder en 
negativ utvikling i finansmarkedene, som potensielt kan 
bringe markedslikviditeten og stabiliteten i finanssystemet 
i fare i en av medlemsstatene der enheter i et konsern 
har fått tillatelse, eller der det er opprettet betydelige 
filialer som nevnt i artikkel 42a, skal den konsoliderende 
tilsynsmyndighet i henhold til kapittel 1 avsnitt 2 så snart 
som mulig varsle myndighetene nevnt i artikkel 49 fjerde 
ledd og i artikkel 50, og skal oversende alle opplysninger 
som har betydning for utførelsen av deres oppgaver. 

 Disse forpliktelsene får anvendelse for alle vedkommende 
myndigheter i henhold til artikkel 125 og 126 og for 
vedkommende myndighet angitt i artikkel 129 nr. 1.

 Dersom myndigheten nevnt i artikkel 49 fjerde ledd 
blir oppmerksom på en situasjon som beskrevet i første 
ledd i dette nummer, skal den så snart som mulig varsle 
vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 125 og 126.

 Når det er mulig, skal vedkommende myndighet og 
myndigheten nevnt i artikkel 49 fjerde ledd benytte 
eksisterende fastsatte kommunikasjonskanaler.»

33.  Ny artikkel 131a skal lyde:

«Artikkel 131a

1.  Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal opprette 
tilsynskollegier for å lette utførelsen av oppgavene nevnt 
i artikkel 129 og artikkel 130 nr. 1, og skal i henhold til 
fortrolighetskravene i nr. 2 i denne artikkel og i samsvar 
med fellesskapsretten, sikre egnet samordning og 
samarbeid med relevante vedkommende myndigheter i 
tredjestater når det er hensiktsmessig.

 Tilsynskollegiene skal fastsette rammer for hvordan den 
konsoliderende tilsynsmyndighet og de øvrige berørte 
vedkommende myndigheter skal utføre følgende oppgaver:

a)  utveksle opplysninger,

b)  oppnå enighet om frivillig fordeling av oppgaver 
og frivillig delegering av ansvarsområder, der det er 
hensiktsmessig,

c)  fastsette programmer for tilsynsundersøkelser basert 
på en risikovurdering av konsernet i samsvar med 
artikkel 124,

d)  øke effektiviteten i tilsynet ved å fjerne unødvendig 
dobbeltarbeid i forbindelse med tilsynskravene, 
herunder i forbindelse med anmodningene om 
opplysninger nevnt i artikkel 130 nr. 2 og artikkel 132 
nr. 2,
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e)  oppnå konsekvent anvendelse av forsvarlige krav i 
henhold til dette direktiv for alle enheter i et bankkonsern 
uten at det berører de alternativer og muligheter for 
skjønnsutøvelse som finnes i fellesskapsregelverket,

f)  anvende artikkel 129 nr. 1 bokstav c), idet det tas 
hensyn til arbeidet i andre fora som kan være opprettet 
på dette området.

 Vedkommende myndigheter som deltar i tilsynskollegiene 
skal samarbeide nært. Kravene om fortrolighet i henhold 
til kapittel 1 avsnitt 2 skal ikke være til hinder for at 
vedkommende myndigheter kan utveksle fortrolige 
opplysninger innad i tilsynskollegiene. Opprettelsen 
av tilsynskollegier og deres virkemåte skal ikke berøre 
vedkommende myndigheters rettigheter og ansvarsområder 
i henhold til dette direktiv.

2.  Opprettelsen av kollegiene og deres virkemåte skal 
baseres på skriftlige ordninger som nevnt i artikkel 131, 
som fastsettes etter at den konsoliderende myndighet har 
rådført seg med berørte vedkommende myndigheter.

 Den europeiske banktilsynskomité skal utarbeide 
retningslinjer for kollegienes operasjonelle drift, herunder 
med hensyn til artikkel 42a nr. 3.

 Vedkommende myndigheter som har ansvar for tilsynet 
med datterforetak av en morkredittinstitusjon i EU eller 
et finansielt morholdingselskap i EU, og vedkommende 
myndigheter i en vertsstat der det er opprettet betydelige 
filialer som nevnt i artikkel 42a, eventuelt sentralbanker 
og, når det er hensiktsmessig, tredjestaters vedkommende 
myndigheter forutsatt at det foreligger fortrolighetskrav som 
ifølge alle vedkommende myndigheter er likeverdige med 
kravene i kapittel 1 avsnitt 2, kan delta i tilsynskollegiene.

 Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal lede møtene i 
kollegiet og bestemme hvilke vedkommende myndigheter 
som skal delta på kollegiets møter eller i dets virksomhet. 
Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal på forhånd 
holde alle medlemmer av kollegiet fullt underrettet om 
avholdelsen av slike møter, de viktigste sakene som skal 
drøftes, og den virksomhet som skal behandles. Den 
konsoliderende tilsynsmyndighet skal også i god tid 
holde alle medlemmer av kollegiet fullt underrettet om de 
tiltak som vedtas på disse møtene, eller om de tiltak som 
gjennomføres.

 Beslutningen som den konsoliderende tilsynsmyndighet 
treffer, skal ta hensyn til relevansen av den 
tilsynsvirksomhet som skal planlegges eller samordnes 
for disse myndighetene, særlig den mulige virkningen på 
finanssystemets stabilitet i de berørte medlemsstater nevnt 
i artikkel 40 nr. 3 og forpliktelsene nevnt i artikkel 42 nr. 2.

 Den konsoliderende tilsynsmyndighet skal, idet den 
tar hensyn til fortrolighetskravene i kapittel 1 avsnitt 2, 
underrette Den europeiske banktilsynskomité om 
tilsynskollegiets virksomhet, herunder i krisesituasjoner, 
og formidle til denne komiteen alle opplysninger som er 
særlig relevante for å oppnå økt tilsynstilnærming.»

34.  I artikkel 132 gjøres følgende endringer:

a)  i nr. 1 bokstav d) erstattes henvisningen til artikkel 136 
med en henvisning til artikkel 136 nr. 1,

b)  i nr. 3 bokstav b) erstattes henvisningen til artikkel 136 
med en henvisning til artikkel 136 nr. 1.

35.  I artikkel 150 gjøres følgende endringer:

a)  i nr. 1 skal bokstav k) og l) lyde:

«k)  listen over og klassifiseringen av poster utenfor 
balansen i vedlegg II og IV,

l)  justering av bestemmelsene i vedlegg III og V–XII 
for å ta hensyn til utviklingen i finansmarkedene 
(særlig med hensyn til nye finansielle produkter) 
eller i regnskapsstandarder eller -krav som tar 
hensyn til Fellesskapets regelverk, eller med 
hensyn til en tilnærming av tilsynspraksis.»,

b)  nr. 2 bokstav c) skal lyde:

«c)  klargjøring av unntakene fastsatt i artikkel 113,».

36.  I artikkel 153 skal tredje ledd lyde:

 «Ved beregning av risikovektede engasjementsbeløp 
i henhold til vedlegg VI del 1 nr. 4, skal det fram til 
31. desember 2015 anvendes samme risikovekt på 
engasjementer med medlemsstatenes sentralmyndigheter 
eller sentralbanker som er uttrykt og finansiert i 
medlemsstatens innenlandske valuta, som ville ha vært 
anvendt på slike engasjementer uttrykt og finansiert i deres 
egen valuta.»

37.  I artikkel 154 skal nytt nr. 8–11 lyde:

«8.  Kredittinstitusjoner som ikke senest 31. desember 
2010 overholder grensene fastsatt i artikkel 66 nr. 1a, skal 
utarbeide strategier og prosesser for nødvendige tiltak for 
å løse denne situasjonen før fristene fastsatt i nr. 9 i denne 
artikkel.

Disse tiltakene skal gjennomgås i henhold til artikkel 124.
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9.  Instrumenter som senest 31. desember 2010 i henhold 
til nasjonal lovgivning anses for å være likeverdige med 
postene nevnt i artikkel 57 bokstav a)–c), men som ikke 
omfattes av artikkel 57 bokstav a) eller ikke oppfyller 
kriteriet angitt i artikkel 63a, skal anses for å være omfattet 
av artikkel 57 bokstav ca) fram til 31. desember 2040, med 
forbehold for følgende begrensninger:

a)  inntil 20 % av summen av artikkel 57 bokstav a)–ca), 
minus summen av artikkel 57 bokstav i)–k) mellom 10 
og 20 år etter 31. desember 2010,

b)  inntil 10 % av summen av artikkel 57 bokstav a)–ca), 
minus summen av artikkel 57 bokstav i)–k) mellom 20 
og 30 år etter 31. desember 2010.

 Den europeiske banktilsynskomité skal fram til 
31. desember 2010 overvåke utstedelsen av disse 
instrumentene.

10.  Med hensyn til avsnitt 5 skal aktivaposter i form av 
fordringer på og andre engasjementer med institusjoner 
som er inngått før 31. desember 2009, fortsatt være 
gjenstand for den samme behandling som ble anvendt i 
samsvar med artikkel 115 nr. 2 og artikkel 116 slik de var 
utformet før 7. desember 2009, men likevel ikke lenger enn 
til 31. desember 2012.

11.  Fram til 31. desember 2012 skal perioden nevnt i 
artikkel 129 nr. 3 være seks måneder.»

38.  Artikkel 156 skal lyde:

«Artikkel 156

 Kommisjonen skal, i samarbeid med medlemsstatene og idet 
det tas hensyn til bidraget fra Den europeiske sentralbank, 
på periodisk grunnlag overvåke om dette direktiv sett under 
ett og sammen med direktiv 2006/49/EF har betydelige 
virkninger på den økonomiske konjunkturen, og skal i 
lys av denne undersøkelsen vurdere om det er grunn til å 
iverksette eventuelle korrigerende tiltak.

 Med utgangspunkt i denne analysen og idet det tas 
hensyn til bidraget fra Den europeiske sentralbank, skal 
Kommisjonen hvert annet år utarbeide en rapport og 
oversende denne til Europaparlamentet og Rådet sammen 
med eventuelle egnede forslag. Når rapporten utarbeides, 
skal det tas behørig hensyn til bidrag fra låntakere og 
långivere.

 Senest 31. desember 2009 skal Kommisjonen gjennomgå 
dette direktiv i sin helhet for å vurdere behovet for bedre 
analyse og håndtering av tilsynsproblemer på makronivå, 
herunder undersøkelse av:

a)  tiltak som demper konjunktursvingningene, 
herunder nødvendigheten av at kredittinstitusjoner i 
oppgangstider bygger motkonjunkturbuffere som kan 
brukes under en nedgang,

b)  grunnlaget for beregning av kapitalkravene i dette 
direktiv, og

c)  supplerende tiltak til risikobaserte krav til 
kredittinstitusjoner for å bidra til å begrense 
oppbyggingen av gjeld i banksystemet.

 Kommisjonen skal legge fram en rapport om ovennevnte 
spørsmål for Europaparlamentet og Rådet sammen med 
eventuelle egnede forslag.

 Kommisjonen skal så snart som mulig og uansett senest 
31. desember 2009 legge fram for Europaparlamentet og 
Rådet en rapport om behovet for ytterligere reform av 
tilsynsordningen, herunder relevante artikler i dette direktiv, 
og i samsvar med gjeldende framgangsmåte i henhold til 
traktaten, eventuelle egnede forslag til regelverk.

 Senest 1. januar 2011 skal Kommisjonen gjennomgå Den 
europeiske banktilsynskomités framskritt med hensyn til 
ensartede rapporteringsformater, -hyppighet og -datoer 
som nevnt i artikkel 74 nr. 2. Kommisjonen skal på 
grunnlag av denne gjennomgåelsen legge fram en rapport 
for Europaparlamentet og Rådet.

 Senest 31. desember 2011 skal Kommisjonen gjennomgå 
og utarbeide en rapport om anvendelsen av dette direktiv, 
der oppmerksomheten særlig skal rettes mot alle sider ved 
anvendelsen av artikkel 68–73 og artikkel 80 nr. 7 og 8 
og anvendelsen på mikrokredittfinans, og legge denne 
rapporten fram for Europaparlamentet og Rådet sammen 
med eventuelle egnede forslag.

 Senest 31. desember 2011 skal Kommisjonen gjennomgå 
og utarbeide en rapport om anvendelsen av artikkel 113 
nr. 4, herunder spørsmålet om unntak skal være underlagt 
nasjonale bestemmelser, og legge denne rapporten fram 
for Europaparlamentet og Rådet sammen med eventuelle 
egnede forslag. Når det gjelder den eventuelle avskaffelsen 
av nasjonal bestemmelsesrett i henhold til artikkel 113 nr. 4 
bokstav c), og dens eventuelle anvendelse på EU-plan, 
skal gjennomgåelsen særlig ta hensyn til effektiviteten 
i konsernets risikohåndtering samtidig som det sikres at 
det foreligger tilstrekkelige beskyttelsestiltak til å sikre 
finansiell stabilitet i alle medlemsstater der en enhet i et 
konsern er opprettet.

 Senest 31. desember 2009 skal Kommisjonen gjennomgå 
og utarbeide en rapport om tiltak for økt åpenhet i 
markedene for OTC-derivater, herunder markedene for 
kredittbytteavtaler, for eksempel ved klarering gjennom 
sentrale motparter, og skal framlegge denne rapporten 
for Europaparlamentet og Rådet sammen med eventuelle 
egnede forslag.

 Senest 31. desember 2009 skal Kommisjonen utarbeide 
en rapport om den forventede virkningen av artikkel 122a, 
og skal legge denne rapporten fram for Europaparlamentet 
og Rådet sammen med eventuelle egnede forslag. 
Kommisjonen skal utarbeide sin rapport etter å ha 
rådspurt Den europeiske banktilsynskomité. Rapporten 
skal særlig vurdere om minstekravet til tilbakeholdelse i 
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henhold til artikkel 122a nr. 1 bidrar til at målet om bedre 
sammenfall mellom interessene til de initiativtakende eller 
organiserende kredittinstitusjoner og investorene, og bidrar 
til å styrke den finansielle stabiliteten, og om en økning av 
minstenivået av tilbakeholdelse ville være hensiktsmessig i 
lys av den internasjonale utviklingen.

 Senest 1. januar 2012 skal Kommisjonen utarbeide en 
rapport som skal legges fram for Europaparlamentet 
og Rådet, om anvendelsen av og effektiviteten ved 
artikkel 122a i lys av utviklingen i de internasjonale 
markedene.»

39.  I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a)  i del 1 nr. 5 tilføyes følgende punktum:

 «I henhold til metoden fastsatt i del 6 i dette 
vedlegg (metoden for intern modell) kan alle 
motregningsgrupper med én enkelt motpart behandles 
som én enkelt motregningsgruppe dersom de 
enkelte motregningsgruppers negative simulerte 
markedsverdier er fastsatt til 0 i beregningen av det 
forventede engasjementet.»,

b)  i del 2 skal nr. 3 lyde:

«3.  Når en kredittinstitusjon kjøper beskyttelse 
i form av kredittderivater for et engasjement 
utenfor handelsporteføljen, eller for et 
motpartskredittrisikoengasjement, skal den 
beregne sitt kapitalkrav for den sikrede eiendelen 
i samsvar med vedlegg VIII del 3 nr. 83–92, eller, 
med forbehold for godkjenning fra vedkommende 
myndigheter, i samsvar med vedlegg VII del 1 nr. 4 
eller vedlegg VII del 4 nr. 96–104.

 I disse tilfellene og når alternativet i nr. 11 annet 
punktum i vedlegg II til direktiv 2006/49/EC ikke 
får anvendelse, fastsettes engasjementsverdien for 
motpartskredittrisiko for disse kredittderivatene til 
null.

 Ved beregning av kapitalkrav for motparts-
kredittrisiko kan en institusjon imidlertid 
velge å konsekvent ta med alle kredittderivater 
som ikke inngår i handelsporteføljen og som 
er kjøpt som beskyttelse mot et engasjement 
utenfor handelsporteføljen eller mot et 
motpartskredittrisikoengasjement, dersom kreditt-
beskyttelsen godkjennes i henhold til dette 
direktiv.»,

b)  i del 5 skal nr. 15 lyde:

«15.  Det er én sikringsgruppe for hver utsteder 
av et referansegjeldsinstrument som er 
underliggende for en kredittbytteavtale. Kurver 
av kredittbytteavtaler der kredittbeskyttelsen 
opphører etter n-te utløsende hendelse («nth to 
default») skal behandles på følgende måte:

a)  størrelsen på en risikoposisjon i et 
referansegjeldsinstrument i en kurv, som 
er underliggende for en kredittbytteavtale 
der kredittbeskyttelsen opphører etter n-te 
utløsende hendelse, skal være referanse-
gjeldsinstrumentets faktiske teoretiske verdi 
multiplisert med den endrede durasjonen 
for derivatet der beskyttelsen opphører etter 

n-te utløsende hendelse, med hensyn til 
en endring i referansegjeldsinstrumentets 
kredittrisikotillegg,

b)  det er én sikringsgruppe for hvert 
referansegjeldsinstrument i en kurv som er 
underliggende for en gitt kredittbytteavtale 
der kredittbeskyttelsen opphører etter n-te 
utløsende hendelse; risikoposisjoner fra ulike 
kredittbytteavtaler der kredittbeskyttelsen 
opphører etter n-te utløsende hendelse, skal 
ikke inngå i samme sikringsgruppe,

c)  den multiplikator for motpartskredittrisiko 
som får anvendelse på hver sikrings-
gruppe som er opprettet for et av 
referansegjeldsinstrumentene i et derivat 
der kredittbeskyttelsen opphører etter 
n-te utløsende hendelse, er 0,3 % for 
referansegjeldsinstrumenter som har en 
kredittvurdering fra en anerkjent ekstern 
kredittvurderingsinstitusjon som tilsvarer 
kredittkvalitetstrinn 1 til 3, og 0,6 % for andre 
gjeldsinstrumenter.»

40.  I vedlegg V gjøres følgende endringer:

a)  nr. 8 skal lyde:

«8.  Den risiko som oppstår som følge av verdi-
papiriseringstransaksjoner der kreditt-
institusjonen er investor, initiativtakende 
institusjon eller organiserende institusjon, 
herunder omdømme-risiko (som kan oppstå 
i forbindelse med komplekse strukturer eller 
produkter), skal vurderes og behandles ved 
hjelp av hensiktsmessige retningslinjer og 
framgangsmåter, for særlig å sikre at det 
økonomiske innholdet i transaksjonen gjenspeiles 
fullt ut i beslutninger vedrørende risikovurdering 
og -håndtering.

b)  nr. 14 skal lyde:

«14.  Det skal foreligge solide strategier, retningslinjer, 
framgangsmåter og systemer for identifisering, 
måling, håndtering og overvåking av 
likviditetsrisiko innenfor egnede tidshorisonter, 
herunder innenfor samme dag, for å sikre at 
kredittinstitusjonene opprettholder tilstrekkelige 
likviditetsbuffere. Disse strategiene, retnings-
linjene, framgangsmåtene og systemene skal 
tilpasses til forretningsområder, valutaer og 
enheter, og skal omfatte egnede ordninger for 
fordeling av likviditetskostnader, -fordeler og 
-risikoer.»,

c)  nytt nr. 14a skal lyde:

«14a.  Strategiene, retningslinjene, framgangs-måtene 
og systemene nevnt i nr. 14 skal stå i forhold til 
kredittinstitusjonens kompleksitet, risikoprofil 
og virksomhet samt den risikotoleransen som 
er fastsatt av ledelsen og som gjenspeiler 
kredittinstitusjonens betydning i hver medlemsstat 
der den utøver virksomhet. Kredittinstitusjonene 
skal underrette alle relevante forretningsområder 
om risikotoleransen.»,
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d)  nr. 15 skal lyde:

«15.  Kredittinstitusjonene skal utvikle metoder 
for identifisering, måling, håndtering og 
overvåking av finansieringsposisjoner. Disse 
metodene skal omfatte nåværende og forventede 
vesentlige kontantstrømmer i og fra eiendeler, 
forpliktelser, poster utenfor balansen, herunder 
betingede forpliktelser og mulige virkninger av 
omdømmerisiko.

16.  Kredittinstitusjonene skal skille mellom eiendeler 
som er stilt som sikkerhet, og eiendeler uten 
heftelser som er tilgjengelige til enhver tid, særlig 
i krisesituasjoner. De skal også ta hensyn til det 
rettssubjekt der eiendelene befinner seg, det 
land der eiendelene i henhold til lov er registrert 
enten i et register eller på en konto, samt til 
deres godtakbarhet, og skal overvåke hvordan 
eiendelene kan mobiliseres til rett tid.

17.  Kredittinstitusjonene skal også ta hensyn 
til eksisterende juridiske, tilsynsmessige 
og driftsmessige begrensninger for mulige 
overføringer av likviditet og eiendeler uten 
heftelser mellom enheter både i og utenfor EØS.

18.  En kredittinstitusjon skal vurdere ulike verktøy 
for å redusere likviditetsrisiko, herunder et system 
med grenseverdier og likviditetsbuffere for å 
kunne motstå en rekke ulike stresshendelser, og en 
tilstrekkelig diversifisert finansieringsstruktur og 
tilgang til finansieringskilder. Disse ordningene 
skal regelmessig gjennomgås.

19.  Alternative scenarioer for likviditetsposisjoner 
og risikoreduserende tiltak skal vurderes, og de 
forutsetninger som ligger til grunn for avgjørelser 
om finansieringsposisjonen, skal gjennomgås 
regelmessig. For disse formål skal alternative 
scenarioer særlig gjelde poster utenfor balansen og 
andre betingede forpliktelser, herunder slike som 
gjelder spesialforetaket for verdipapirisering eller 
andre spesialforetak, som kredittinstitusjonen 
opptrer som organiserende kredittinstitusjon for 
eller yter vesentlig likviditetsstøtte til.

20.  Kredittinstitusjonene skal ta hensyn til den 
mulige virkningen av alternative scenarioer 
som gjelder selve institusjonen, hele markedet 
eller en kombinasjon av mulige scenarioer. 
Ulike tidshorisonter og varierende grader av 
kriseforhold skal tas i betraktning.

21.  Kredittinstitusjonene skal justere sine strategier, 
interne retningslinjer og grenseverdier 
for likviditetsrisiko og utarbeide effektive 
beredskapsplaner, idet det tas hensyn til resultatet 
av de alternative scenarioene nevnt i nr. 19.

22.  For å håndtere likviditetskriser skal kreditt-
institusjonene ha beredskapsplaner som 
fastsetter hensiktsmessige strategier og 

egnede gjennomføringstiltak for å bøte på 
mulige likviditetsmangler. Disse planene skal 
regelmessig prøves ut, ajourføres på grunnlag 
av resultatet av de alternative scenarioene 
omhandlet i nr. 19, rapporteres og godkjennes av 
den øverste administrative ledelsen slik at interne 
retningslinjer og framgangsmåter kan justeres 
tilsvarende.»

41.  I vedlegg IX del 3 avsnitt 2 skal nytt nr. 7a lyde:

«7a.  Vedkommende myndigheter skal videre treffe 
de nødvendige tiltak for å sikre at den eksterne 
kredittvurderingsinstitusjonen, når det gjelder 
kredittvurdering av strukturerte finansielle 
instrumenter, er forpliktet til å offentliggjøre en 
redegjørelse for hvordan de underliggende eiendelenes 
resultatutvikling påvirker deres kredittvurderinger.»

42.  I vedlegg XI gjøres følgende endringer:

a)  i nr. 1 skal bokstav e) lyde:

«e)  kredittinstitusjonenes eksponering for, måling 
og håndtering av likviditetsrisiko, herunder 
utarbeiding av analyser av alternative scenarioer, 
håndtering av risikoreduserende tiltak (særlig 
likviditetsbuffernes størrelse, sammensetning og 
kvalitet) og effektive beredskapsplaner,»,

b)  ny bokstav 1a skal lyde:

«1a.  Med hensyn til nr. 1 bokstav e) skal vedkommende 
myndigheter regelmessig foreta en omfattende 
vurdering av kredittinstitusjonenes generelle 
likviditetsrisikohåndtering og fremme utviklingen 
av solide interne metoder. Når vedkommende 
myndigheter foretar slike vurderinger, skal 
de ta hensyn til kredittinstitusjonenes rolle i 
finansmarkedene. Vedkommende myndigheter 
i en medlemsstat skal ta behørig hensyn til 
den virkning deres beslutninger kan ha på 
stabiliteten i finanssystemene i alle andre berørte 
medlemsstater.»

43.  I vedlegg XII del 2 nr. 3 skal bokstav a) og b) lyde:

«a)  sammenfattede opplysninger om vilkårene for 
bestemmelser om hovedtrekkene ved alle poster 
og delposter i den ansvarlige kapitalen, herunder 
instrumenter nevnt i artikkel 57 bokstav ca), 
instrumenter som omfattes av bestemmelser som gir 
kredittinstitusjonen et incentiv til å innløse dem, og 
instrumenter som omfattes av artikkel 154 nr. 8 og 9,

b)  størrelsen på kjernekapitalen, med separate 
opplysninger om alle positive poster og fradrag; det 
skal også opplyses separat om det samlede beløpet 
for instrumenter nevnt i artikkel 57 bokstav ca) og 
instrumenter som omfattes av bestemmelser som gir 
kredittinstitusjonen et incentiv til å innløse dem; i 
opplysningene skal det angis hvilke instrumenter som 
omfattes av artikkel 154 nr. 8 og 9,».
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Artikkel 2

Endringer av direktiv 2006/49/EF

I direktiv 2006/49/EF gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 12 skal første ledd lyde:

 «Med «kjernekapital» menes summen av bokstav a)–ca), 
minus summen av bokstav i)–k) i artikkel 57 i direktiv 
2006/48/EF.»

2.  I artikkel 28 gjøres følgende endringer:

a)  nr. 1 skal lyde:

«1.  Institusjoner, unntatt verdipapirforetak som 
oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 20 nr. 2 eller 3 
i dette direktiv, skal overvåke og kontrollere sine 
store engasjementer i samsvar med artikkel 106–118 i 
direktiv 2006/48/EF.»,

b)  nr. 3 utgår.

3.  I artikkel 30 skal nr. 4 lyde:

«4.  Som unntak fra nr. 3 kan vedkommende myndigheter 
tillate at eiendeler i form av fordringer på og andre 
engasjementer med anerkjente verdipapirforetak i 
tredjestater og anerkjente klareringssentraler og børser 
blir underlagt samme behandling som den som er fastsatt 
i henholdsvis artikkel 111 nr. 1 og i artikkel 106 nr. 2 
bokstav c) i direktiv 2006/48/EF.»

4.  I artikkel 31 gjøres følgende endringer:

a)  i nr. 1 skal bokstav a) og b) lyde:

«a)  engasjementer utenfor handelsporteføljen med 
vedkommende kunde eller gruppe av kunder skal 
ikke overstige grensen som er fastsatt i artikkel 111 
nr. 1 i direktiv 2006/48/EF, som blir beregnet med 
henvisning til ansvarlig kapital som angitt i nevnte 
direktiv, slik at overskridelsen i sin helhet oppstår i 
handelsporteføljen,

b)  institusjonen oppfyller et ytterligere kapitalkrav 
med hensyn til overskridelsen av grensen fastsatt 
i artikkel 111 nr. 1 i direktiv 2006/48/EF, og dette 
ytterligere kapitalkravet beregnes i samsvar med 
vedlegg VI til dette direktiv,»,

b)  i nr. 1 skal bokstav e) lyde:

«e)  institusjonene skal hver tredje måned rapportere 
til vedkommende myndigheter om alle tilfeller 
der grensen fastsatt i artikkel 111 nr. 1 i direktiv 
2006/48/EF er blitt overskredet i løpet av de seneste 
tre månedene.»,

c)  annet ledd skal lyde:

 «I hvert enkelt tilfelle der grensen er overskredet, 
skal størrelsen på overskridelsen og navnet på 
vedkommende kunde oppgis.»

5.  I artikkel 32 nr. 1 skal første ledd lyde:

«1.  Vedkommende myndigheter skal fastsette 
framgangsmåter for å hindre at institusjonene med hensikt 
omgår de ytterligere kapitalkravene som de ellers skal 
oppfylle i forbindelse med engasjementer som overstiger 
grensen fastsatt i artikkel 111 nr. 1 i direktiv 2006/48/EF, når 
overskridelsene har vart i mer enn ti dager, ved midlertidig 
å overføre de aktuelle engasjementene til et annet selskap, 
enten innenfor eller utenfor samme konsern, og/eller ved å 
foreta kunstige transaksjoner for å oppheve engasjementet 
i tidagersperioden og inngå et nytt engasjement.»

6.  I artikkel 35 skal nytt nr. 6 lyde:

«6.  Verdipapirforetak skal omfattes av de ensartede 
rapporteringsformatene, -hyppigheten og -datoene nevnt i 
artikkel 74 nr. 2 i direktiv 2006/48/EF.»

7.  I artikkel 38 skal nytt nr. 3 lyde:

«3.  Artikkel 42a i direktiv 2006/48/EF får, med unntak 
av nr. 1 bokstav a), tilsvarende anvendelse på tilsynet 
med verdipapirforetak med mindre verdipapirforetakene 
oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 20 nr. 2 og 3 eller 
artikkel 46 nr. 1 i dette direktiv.»

8.  I artikkel 45 nr. 1 erstattes datoen «31. desember 2010» 
med «31. desember 2014».

9.  I artikkel 47 erstattes datoen «31. desember 2009» med 
«31. desember 2010», og henvisningen til nr. 4 og 8 i 
vedlegg V til direktiv 93/6/EØF erstattes med en henvisning 
til nr. 4 og 8 i vedlegg VIII.

10.  I artikkel 48 nr. 1 erstattes datoen «31. desember 2010» 
med «31. desember 2014».

Artikkel 3

Endringer av direktiv 2007/64/EF

I direktiv 2007/64/EØF artikkel 1 nr. 1 skal bokstav a) lyde:

«a)  kredittinstitusjoner i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) 
i direktiv 2006/48/EF, herunder filialer i henhold til 
artikkel 4 nr. 3 i nevnte direktiv som ligger i Fellesskapet, av 
kredittinstitusjoner som har hovedkontor i eller, i samsvar 
med artikkel 38 i nevnte direktiv, utenfor Fellesskapet,».
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Artikkel 4

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 31. oktober 2010 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 31. desember 2010.

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 5

Ikrafttredelse

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

Artikkel 6

Mottakere

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM

 President Formann
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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 
2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre 
marked(1), særlig artikkel 36 annet punktum,

etter samråd med Den europeiske tilsynsmann for personvern 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatenes forpliktelse til gjensidig bistand 
og effektivt samarbeid i henhold til artikkel 28-36 i 
direktiv 2006/123/EF forutsetter informasjonsutveksling 
mellom deres vedkommende myndigheter. For at 
samarbeidet mellom medlemsstatene skal virke på en 
tilfredsstillende måte, må det støttes av tekniske midler 
som gjør det mulig med direkte og rask kommunikasjon 
mellom medlemsstatenes vedkommende myndigheter. 
For dette formål skal Kommisjonen i henhold til 
artikkel 34 nr. 1 i direktiv 2006/123/EF i samarbeid 
med medlemsstatene opprette et elektronisk system 
for informasjonsutveksling mellom medlemsstatene, 
samtidig som de tar eksisterende informasjonssystemer i 
betraktning.

2) Informasjonssystemet for det indre marked (IMI), 
som ble opprettet ved europaparlaments- og 
rådsbeslutning 2004/387/EF av 21. april 2004 om 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 7.10.2009, s. 32, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 86/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), se EØS-tillegget 
til Den europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 9.

(1) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.

samverkande yting av felleseuropeiske elektroniske 
offentlege tenester til offentlege forvaltingar, føretak 
og borgarar (IDABC)(2), er et elektronisk verktøy til 
støtte for en rekke rettsakter om det indre marked, som 
krever informasjonsutveksling mellom medlemsstatenes 
forvaltninger. Ettersom IMI gir mulighet for en sikker og 
strukturert elektronisk informasjonsutveksling mellom 
vedkommende myndigheter, og ettersom det også gjør 
det enkelt for vedkommende myndigheter å finne fram 
til relevante samtalepartnere i andre medlemsstater 
og kommunisere på en rask og effektiv måte, bør IMI 
brukes til informasjonsutveksling innenfor rammen av 
direktiv 2006/123/EF.

3) For at vedkommende myndigheter i medlemsstatene 
effektivt skal kunne utveksle opplysninger elektronisk, 
må det fastsettes praktiske ordninger for slik utveksling 
gjennom IMI.

4) Foruten anmodninger om opplysninger og om å utføre 
kontroller, inspeksjoner og undersøkelser samt svar på 
slike anmodninger, er det i direktiv 2006/123/EF fastsatt to 
særlige ordninger for informasjonsutveksling: utveksling 
av opplysninger om bestemte alvorlige handlinger og 
omstendigheter knyttet til tjenestevirksomhet som kan 
føre til alvorlig skade på personers helse eller sikkerhet 
eller på miljøet (varsling), i henhold til artikkel 29 nr. 3 og 
artikkel 32 nr. 1 i direktiv 2006/123/EF, og utveksling av 
opplysninger om ekstraordinære tiltak i forbindelse med 
tjenestesikkerhet (unntak i enkelttilfeller), i henhold til 
artikkel 18 og artikkel 35 i direktiv 2006/123/EF.

(2) EUT L 181 av 18.5.2004, s. 25.

KOMMISJONSVEDTAK

av 2. oktober 2009

om fastsettelse av de praktiske ordningene for elektronisk informasjonsutveksling mellom 
medlemsstatene i henhold til kapittel VI i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om 

tjenester i det indre marked

[meddelt under nummer K(2009) 7493]

(2009/739/EF)(*)

2015/EØS/36/12
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5) Ettersom varsler gjelder alvorlige trusler mot personers 
helse eller sikkerhet eller mot miljøet, er nært samarbeid 
mellom vedkommende myndigheter i ulike medlemsstater 
avgjørende for å få fjernet trusselen og holde disse 
myndighetene tilstrekkelig underrettet om andre 
myndigheters tiltak samt om hvorvidt trusselen er fjernet 
eller fortsatt foreligger. For å sikre at vedkommende 
myndigheter fører et effektivt tilsyn med tjenesteyterne 
og tjenestene de yter, og for å sikre tilstrekkelig vern 
av personopplysninger i varslene, må det fastsettes at 
et varsel som en medlemsstat har sendt i samsvar med 
direktiv 2006/123/EF, skal oppheves når vilkårene i 
artikkel 29 nr. 3 og artikkel 32 nr. 1 ikke lenger er oppfylt. 
Medlemsstatene bør ha mulighet til å reise innvendinger 
mot et forslag om å oppheve et varsel dersom det fortsatt 
foreligger en trussel om alvorlig skade på personers helse 
eller sikkerhet eller på miljøet.

6) I henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/123/EF skal 
gjennomføringen og anvendelsen av nevnte direktiv, 
og særlig bestemmelsene om tilsyn, være i samsvar 
med reglene for vern av personopplysninger fastsatt 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. 
oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse 
med behandling av personopplysninger og om fri 
utveksling av slike opplysninger(1) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling 
av personopplysninger og personvern i sektoren for 
elektronisk kommunikasjon (direktivet om personvern 
og elektronisk kommunikasjon)(2). Elektronisk 
informasjonsutveksling mellom medlemsstatene 
bør derfor skje i samsvar med reglene for vern av 
personopplysninger i direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF. 
Kommisjonens behandling av opplysninger skal være 
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern 
i forbindelse med behandling av personopplysninger i 
Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling 
av slike opplysninger(3).

7) For å sikre et høyt vernenivå for personopplysninger i 
forbindelse med driften av IMI gjorde Kommisjonen 
vedtak 2008/49/EF av 12. desember 2007 om 
gjennomføring av informasjonssystemet for det 
indre marked (IMI) med hensyn til vern av person-
opplysninger(4) og vedtok rekommandasjon 2009/329/
EF av 26. mars 2009 om retningslinjer for vern av 
personopplysninger i informasjonssystemet for det indre 
marked (IMI)(5).

8) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 40 i direktiv 2006/123/
EF —

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
(2) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37.
(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
(4) EUT L 13 av 16.1.2008, s. 18.
(5) EUT L 100 av 18.4.2009, s. 12.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Bruk av IMI til informasjonsutveksling

1. Informasjonssystemet for det indre marked (IMI) 
skal brukes til elektronisk informasjonsutveksling mellom 
medlemsstatene med henblikk på å oppfylle bestemmelsene 
om administrativt samarbeid i kapittel VI i direktiv 2006/123/
EF i forbindelse med følgende:

a) anmodninger om opplysninger og om å utføre kontroller, 
inspeksjoner og undersøkelser samt svar på slike 
anmodninger i henhold til kapittel VI i direktiv 2006/123/
EF,

b) varsler i henhold til artikkel 29 nr. 3 og artikkel 32 nr. 1 i 
direktiv 2006/123/EF, 

c) anmodninger og meldinger i enkelttilfeller etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 35 nr. 2, 3 og 6 i 
direktiv 2006/123/EF.

2. IMI-koordinatorene nevnt i artikkel 8 i vedtak 2008/49/
EF kan utpekes til kontaktorganer i henhold til artikkel 28 nr. 2 
i direktiv 2006/123/EF.

Artikkel 2

IMIs funksjoner i forbindelse med anmodninger om 
opplysninger og om å utføre kontroller, inspeksjoner og 

undersøkelser samt svar på slike anmodninger

I forbindelse med anmodninger om opplysninger og om å 
utføre kontroller, inspeksjoner og undersøkelser samt svar på 
slike anmodninger skal IMI brukes til å

a) sende anmodninger,

b) sende og anmode om ytterligere opplysninger,

c) ta imot anmodninger,

d) videresende anmodninger,

e) svare på anmodninger.

Artikkel 3

IMIs funksjoner i forbindelse med varsler

1. I forbindelse med utveksling av opplysninger om varsler 
skal IMI

a) sende varsler når vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 3 og 
artikkel 32 nr. 1 i direktiv 2006/123/EF er oppfylt,
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b) sende og anmode om ytterligere opplysninger om varsler,

c) trekke tilbake varsler som er sendt uten at vilkårene fastsatt 
i artikkel 29 nr. 3 og artikkel 32 nr. 1 i direktiv 2006/123/
EF er oppfylt,

d) rette opplysninger i varsler,

e) sende forslag om oppheving av varsler,

f) komme med innvendinger mot forslag om oppheving av 
varsler,

g) oppheve varsler når vilkårene fastsatt i artikkel 29 nr. 3 
og artikkel 32 nr. 1 i direktiv 2006/123/EF ikke lenger er 
oppfylt.

2. Ved sending av varsler og tilhørende opplysninger 
til andre medlemsstater og ved mottak av varsler fra andre 
medlemsstater skal IMI ha en funksjon som varselkoordinator. 
Denne funksjonen kan ivaretas av de IMI-aktører som er 
omhandlet i artikkel 7 og 8 i vedtak 2008/49/EF.

3. Før sletting fra systemet etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 4 i vedtak 2008/49/EF, skal opplysninger, herunder 
personopplysninger, i et opphevet varsel ikke lenger være 
synlige for brukere av IMI.

Artikkel 4

IMIs funksjoner i forbindelse med ordningen for unntak i 
enkelttilfeller

I forbindelse med utveksling av opplysninger om unntak i 
enkelttilfeller skal IMI gjøre det mulig å

a) sende en anmodning til etableringsstaten i henhold til 
artikkel 35 nr. 2 i direktiv 2006/123/EF,

b) svare på en anmodning som er sendt i henhold til artikkel 
35 nr. 2 i direktiv 2006/123/EF,

c) sende en melding til Kommisjonen og etableringsstaten 
i henhold til artikkel 35 nr. 3 og artikkel 35 nr. 6 i 
direktiv 2006/123/EF,

d) automatisk underrette en koordinator om tiltakene nevnt i 
bokstav a), b) og c).

Artikkel 5

Vern av personopplysninger

Behandling av personopplysninger i forbindelse med 
elektronisk informasjonsutveksling mellom medlemsstatene 
skal foregå i samsvar med direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF.

Kommisjonens behandling av personopplysninger skal foregå i 
samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikkel 6

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. oktober 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/
EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i Fellesskapets 
jernbanesystem(1), særlig artikkel 27 nr. 4,

under henvisning til Det europeiske jernbanebyrås 
rekommandasjon (nr. ERA/REC/XA/01-2009) av 17. april 
2009 og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 27 nr. 3 i direktiv 2008/57/EF 
skal Det europeiske jernbanebyrå lage utkast til et 
referansedokument som inneholder henvisninger til alle 
de nasjonale reglene som medlemsstatene anvender ved 
ibruktaking av kjøretøyer. Dokumentet skal inneholde 
de nasjonale reglene i hver medlemsstat for hver av 
parametrene oppført i vedlegg VII til direktiv 2008/57/
EF  og angi den gruppen nevnt i avsnitt 2 i nevnte 
vedlegg som reglene tilhører. Reglene skal omfatte regler 
meddelt i henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2008/57/
EF, herunder dem som er meddelt etter vedtakelsen av 
TSI-er (særtilfeller, åpne punkter, unntak), og regler 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 341 av 22.12.2009, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 10.

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

meddelt i henhold til artikkel 8 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/49/EF(2). Den første versjonen av 
referansedokumentet skal framlegges for Kommisjonen 
senest 1. januar 2010.

2) For å muliggjøre sammenligninger mellom og 
henvisninger til kravene i TSI-ene og kravene i nasjonale 
regler med hensyn til en særskilt parameter bør listen 
med parametrer som skal kontrolleres i forbindelse med 
ibruktaking av kjøretøyer som ikke er i samsvar med TSI-
ene, på den ene side sikre forenlighet med eksisterende 
avtaler basert på nasjonale regler og bygge på disse, og på 
den annen side gjenspeile innholdet i TSI-ene. Listen med 
parametrer må derfor være vesentlig mer detaljert enn den 
som i dag er gjengitt i seksjon 1 i vedlegg VII til direktiv 
2008/57/EF. Den detaljerte listen med parametrer som 
er gjengitt i vedlegget til dette vedtak, bør vedtas som 
grunnlag for referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 
4 i direktiv 2008/57/EF.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt i henhold til artikkel 29 nr. 1 i 
direktiv 2008/57/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.

KOMMISJONSVEDTAK

av 30. november 2009

om referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF 
om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem

[meddelt under nummer K(2009) 8680]

 (2009/965/EF)(*)

2015/EØS/36/13
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Artikkel 1

Referansedokumentet nevnt i artikkel 27 nr. 4 i direktiv 
2008/57/EF skal utarbeides på grunnlag av listen med 
parametrer gjengitt i vedlegget til dette vedtak.

Det skal også, for hver medlemsstat, inneholde visse 
grunnleggende opplysninger om den nasjonale rettslige 
rammen som gjelder for ibruktaking av jernbanekjøretøyer.

Artikkel 2

Dette vedtaket er rettet til medlemsstatene og til Det europeiske 
jernbanebyrå, representert ved byråets daglige leder.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident
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VEDLEGG

Liste med parametrer som skal brukes til å klassifisere nasjonale regler i referansedokumentet nevnt i artikkel 
27 i direktiv 2008/57/EF

Henvisning Parametrer Forklaringer

1.0 Generell dokumentasjon Generell dokumentasjon (herunder beskrivelse av det nye, 
fornyede eller opprustede kjøretøyet og dets tilsiktede bruk, 
opplysninger om utforming, reparasjon, drift og vedlikehold, 
tekniske data osv.)

1.1 Generell dokumentasjon Generell dokumentasjon, teknisk beskrivelse samt utforming 
og tilsiktet bruk av kjøretøyet for den aktuelle trafikktypen 
(fjerntog, forstadstog, pendlertog osv.), herunder planlagt 
konstruksjonshastighet og største konstruksjonshastighet 
samt generelle planer, diagrammer og nødvendige data 
i registre, f.eks. kjøretøyets lengde, akselanordning, 
akselavstand, masse per enhet, osv.

1.2 Vedlikeholdsinstrukser og -krav

1.2.1 Vedlikeholdsinstrukser Vedlikeholdshåndbøker og -brosjyrer, herunder krav som er 
nødvendige for å opprettholde det sikkerhetsnivået kjøretøyet 
er konstruert for
Relevante faglige kvalifikasjoner, dvs. ferdigheter som kreves 
for å vedlikeholde utstyret

1.2.2 Dokumentasjon med begrunnelse for 
vedlikeholdets utforming.

1.3 Instrukser og dokumentasjon for bruk

1.3.1 Instrukser for normal og redusert bruk av 
kjøretøyet

1.4 Prøving av kjøretøyet på sporet

2.0 Struktur og mekaniske deler Mekanisk integritet og grensesnitt mellom kjøretøyer 
(herunder trekk- og støtinnretninger, overganger), 
kjøretøykonstruksjonens og kjøretøyutstyrets styrke (f.eks. 
seter), lastekapasitet, passiv sikkerhet (herunder innvendig og 
utvendig kollisjonssikkerhet)

2.1 Kjøretøyets konstruksjon

2.1.1 Styrke og integritet Denne parameteren omfatter f.eks. krav til mekanisk styrke i 
karosseri, understell, fjæringssystemer, koplinger, sporbørster 
og snøplog. Den mekaniske styrken til enkeltdeler i denne 
listen, som f.eks. boggi/løpeverk, akselboks, aksel, hjul og 
strømavtaker vil bli definert hver for seg

2.1.2 Lasteevne

2.1.2.1 Lastforhold og veid masse 

2.1.2.2 Aksellast og hjullast For enkelthjul/-aksler i samsvar med lastforholdene i punkt 
2.1.2.1

2.1.3 Sammenføyningsteknologi

2.1.4 Løfting og jekking

2.1.5 Festing av innretninger til 
karosserikonstruksjonen

2.1.7 Forbindelser brukt mellom ulike deler av 
kjøretøyet

F.eks. kopling/fjæring mellom vognkasse og boggi

2.2 Mekaniske grensesnitt for endekopling 
eller innerkopling

2.2.1 Automatisk kopling
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Henvisning Parametrer Forklaringer

2.2.2 Kjennetegn for nødkopling Se også 13.1 og 13.3 for driftskrav til slepetog

2.2.3 Skruekoplinger

2.2.4 Trekk-, koplings- og støtinnretninger Herunder utforming, funksjonalitet og egenskaper, f.eks. 
buffernes elastisitet

2.2.5 Buffermerking

2.2.6 Trekkrok

2.2.7 Overganger

2.3 Passiv sikkerhet Herunder f.eks. støtplater, retardasjonsbegrensere, 
overlevelsesrom, strukturell integritet i passasjerområder, 
reduksjon av avsporingsrisiko og risiko for bufferklatring, 
begrensning av følgene av kollisjon med sporhindringer, 
innvendig utstyr for passiv sikkerhet

3 Samspill mellom vogn og spor samt 
lasteprofiler

Mekaniske grensesnitt mot infrastruktur (herunder statiske 
og dynamiske egenskaper, frirom og passmål, lasteprofiler, 
løpeverk osv.)

3.1 Konstruksjonsprofil Kjøretøyprofilens forenlighet med infrastrukturen og med 
andre kjøretøyer (statisk og dynamisk lasteprofil) basert på 
statiske og dynamiske referanselasteprofiler.

3.1.1 Særtilfelle Særtilfelle (f.eks. kjøretøyer som skal transporteres på en 
ferge)

3.2 Kjøretøyets dynamikk Dynamiske egenskaper for rullende materiell, herunder 
lik konisitet, ustabilitetskriterium, krenging, sikkerhet mot 
avsporinger på vridde spor, sporbelastning osv.

3.2.1 Kjøresikkerhet og -dynamikk Herunder kjøretøyets toleranse overfor deformerte spor, 
kjøring på buede eller vridde spor, sikker kjøring på 
sporveksler og skrå sporkryss osv.

3.2.2 Ekvivalent konisitet, hjulprofil og 
grenseverdier

3.2.3 Forenlighetsparametrer for sporbelastning F.eks. dynamisk hjulkraft, hjulkrefter på sporet utøvd av 
en hjulsats (kvasistatisk hjulkraft, største totale, dynamiske 
tverrkraft, kvasistatisk styrekraft)

3.2.4 Vertikal akselerasjon F.eks. dynamiske virkninger som overføres til brodekker, 
herunder resonans i broer

3.3 Boggier/løpeverk

3.3.1 Boggier

3.3.2 Hjulsatser (aksel + hjul) Herunder hjulsatser med variabel lasteprofil, variabelt 
akselskaft osv.

3.3.3 Hjul

3.3.4 Grensesnitt hjul/skinner (herunder 
smøring og sliping av hjulflens)

Grensesnitt hjul/skinner (herunder smøring av hjulflens, 
pendelbevegelse/slitasje som følge av gjensidig påvirkning 
mellom skinner og hjul samt slipingskrav på grunn av 
trekkraft, bremsing og togdeteksjon)

3.3.5 Hjulsatslager

3.3.6 Minste kurveradius som kan godtas Verdier og vilkår (f.eks. tilkoplet/frakoplet personvogn)

3.3.7 Skinnerydder Beskyttelse av hjulene mot hindringer på skinnene

3.4 Grense for største positive og negative 
akselerasjon i lengderetningen

4 Bremsing Bremseinnretninger (herunder glidevern, bremsebetjening og 
bremsevirkning ved drift, parkering og i nødssituasjoner)

4.1 Funksjonelle krav til togbremsing F.eks. automatisk bremsing, kontinuerlig bremsing, ikke-
utmattbar bremsing

4.2 Sikkerhetskrav til togbremsing
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Henvisning Parametrer Forklaringer

4.2.1 Blokkering av trekkraft/bremsing F.eks. utkopling av trekkraft

4.3 Bremseanlegg
Anerkjent arkitektur og tilhørende 
standarder

Henvisning til eksisterende løsninger, f.eks. UIC

4.4 Bremsekommando Krav til bremsekommando per bremsetype, f.eks. antall og 
type innretninger, tillatt forsinkelse mellom kommando og 
bremsevirkning

4.4.1 Betjening av nødbrems

4.4.2 Betjening av driftsbrems

4.4.3 Betjening av direktebrems

4.4.4 Betjening av dynamisk brems

4.4.5 Betjening av parkeringsbrems

4.5 Bremsevirkning

4.5.1 Nødbremsing

4.5.2 Driftsbremsing

4.5.3 Beregninger med hensyn til 
varmekapasitet

4.5.4 Parkeringsbrems

4.6 Styring av bremsefriksjon

4.6.1 Grenseprofil for friksjon mellom hjul og 
skinner

4.6.2 Glidevernsystem

4.7 Utvikling av bremsekraft Krav til utstyr som utvikler bremsekraften for hver bremsetype

4.7.1 Friksjonsbrems Herunder materialegenskaper, f.eks. for bremseklosser av 
komposittmateriale

4.7.1.1 Bremseklosser

4.7.1.2 Bremseskiver

4.7.1.3 Bremsebelegg

4.7.2 Dynamisk brems knyttet til trekkraft

4.7.3 Magnetisk skinnebrems

4.7.4 Hvirvelstrømsbrems

4.7.5 Parkeringsbrems

4.8 Status for bremseevne og avvik

4.9 Bremsekrav ved berging

5.0 Passasjerinnretninger Passasjerutstyr og passasjermiljøer (herunder vinduer og dører 
i passasjervogner, særskilte behov for bevegelseshemmede 
osv.)

5.1 Tilgang Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner f.eks. for 
bevegelseshemmede

5.1.1 Utvendige dører

5.1.2 Innvendige dører

5.1.3 Friganger

5.1.4 Trappetrinn og belysning

5.1.5 Endringer i gulvhøyde

5.1.6 Håndlister

5.1.7 Ombordstigningshjelpemidler

5.2 Vinduer F.eks. mekaniske egenskaper for vinduer og glass, krav i 
forbindelse med nødssituasjoner
Se 9.1.3.1 for mekaniske egenskaper for frontruter
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Henvisning Parametrer Forklaringer

5.3 Toaletter Se 6.2.1.1 for utslipp fra toaletter

5.4 Passasjeropplysninger

5.4.1 Personvarslingssystem

5.4.2 Skilt og informasjon Herunder sikkerhetsinstrukser for passasjerer og 
sikkerhetsmerking for passasjerer

5.5 Seter og spesielle ordninger for 
bevegelseshemmede

Unntatt tilgang (omhandlet i 5.1)

5.6 Særlige passasjerinnretninger

5.6.1 Løftesystemer Samsvar med fellesskapsregelverk og ev. nasjonale forskrifter

5.6.2 Oppvarmings-, ventilasjons- og 
luftkondisjoneringsanlegg

F.eks. innvendig luftkvalitet, krav i tilfelle av brann 
(utkopling)

5.6.3 Annet F.eks. drikkeautomater

6.0 Miljøforhold og aerodynamiske 
virkninger

Miljøets innvirkning på kjøretøyet og kjøretøyets innvirkning 
på miljøet (herunder aerodynamiske forhold og både 
grensesnittet mellom kjøretøyet og den bakkebaserte delen av 
jernbanesystemet og grensesnittet mot det ytre miljøet)

6.1 Miljøets innvirkning på kjøretøyet 

6.1.1 Miljøforhold med innvirkning på 
kjøretøyet

6.1.1.1 Høyde

6.1.1.2 Temperatur

6.1.1.3 Fuktighet F.eks. tiltak for å hindre kondensasjon og isdannelse 

6.1.1.4 Regn

6.1.1.5 Snø, is og hagl F.eks. snøryddingsutstyr, snøploger, oppvarmingsapparater 
for å hindre isdannelse osv.

6.1.1.6 Solstråling

6.1.1.7 Kjemiske stoffer og partikler Innvirkning på kjøretøyets utstyr og funksjoner på grunn av 
kjemiske stoffer og små luftgjenstander (f.eks. ballast)

6.1.2 Aerodynamiske virkninger på kjøretøyet Aerodynamisk innvirkning på kjøretøyets utstyr og funksjoner

6.1.2.1 Virkninger av sidevind Sidevinders innvirkning på kjøretøyets utstyr og funksjoner

6.1.2.2 Største trykkvariasjon i tunneler Innvirkning på kjøretøyets utstyr og funksjoner som følge av 
raske endringer i omgivelsestrykket

6.2 Kjøretøyets innvirkning på miljøet

6.2.1 Kjemiske stoffer og partikler Grenser for utslipp av kjemiske stoffer og partikler fra 
kjøretøyet

6.2.1.1 Utslipp fra toaletter Utslipp til utemiljøet ved tømming av toaletter

6.2.1.2 Eksosutslipp Utslipp av eksos til utemiljøet

6.2.2 Grenser for støyutslipp Grenser for støyutslipp fra kjøretøyet til utemiljøet

6.2.2.1 Virkning av utestøy Virkning av utestøy fra kjøretøyet på miljøet utenfor 
jernbanesystemet

6.2.2.2 Stasjonær støyvirkning Støyvirkning på miljøet utenfor jernbanesystemet når 
kjøretøyet står stille

6.2.2.3 Virkning av startstøy Virkning av startstøy fra kjøretøyet på miljøet utenfor 
jernbanesystemet

6.2.2.4 Forbikjøringsstøy Virkning av forbikjøringsstøy fra kjøretøyet på miljøet 
utenfor jernbanesystemet
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6.2.3 Grenser for virkning av aerodynamiske 
belastninger

Grenser for virkning av aerodynamiske belastninger fra 
kjøretøyet på andre deler av jernbanesystemet og på miljøet

6.2.3.1 Trykkbølger i fronten av toget Virkning langs linjen av trykkbølger fra fronten av toget

6.2.3.2 Aerodynamisk innvirkning på passasjerer/
materialer på plattformen

Aerodynamisk forstyrrelse for passasjerer/materialer på 
plattformen, herunder vurderingsmetoder og pålastingsforhold

6.2.3.3 Aerodynamisk innvirkning på 
sporarbeidere

Aerodynamisk forstyrrelse for sporarbeidere

6.2.3.4 Oppsamling og utslynging av ballast til 
tilstøtende områder

7.0 Krav til utvendig varsling samt til 
merking og programvareintegritet

Utvendig varsling, merking og programvareintegritet, f.eks. 
sikkerhetsfunksjoner med innvirkning på togets egenskaper, 
herunder togets databuss

7.1 Integritet hos programvare som brukes til 
sikkerhetsfunksjoner 

F.eks. programvareintegritet for togets databuss

7.2 Visuelle og hørbare identifikasjons- og 
varslingsfunksjoner for kjøretøyet

7.2.1 Kjøretøymerking

7.2.2 Utvendige lys

7.2.2.1 Frontlys

7.2.2.2 Markeringslys

7.2.2.3 Sluttsignaler

7.2.2.4 Lyktestyring

7.2.3 Varselhorn

7.2.3.1 Varselhorntoner

7.2.3.2 Trykknivåer for varselhorntoner Utenfor førerhuset — se 9.2.1.2 for innvendig lydnivå

7.2.3.3 Varselhorn, beskyttelse

7.2.3.4 Varselhorn, betjening

7.2.3.5 Varselhorn, prøving av lydtrykknivåer

7.2.4 Festeinnretninger F.eks. krav til sluttsignaler: lykter, flagg osv.

8.0 Strømforsyning og styringssystemer om 
bord

Framdrifts-, strømforsynings- og styringssystemer 
om bord, pluss kjøretøyets grensesnitt mot 
strømforsyningsinfrastrukturen samt mot alle aspekter av 
elektromagnetisk kompatibilitet

8.1 Krav til trekkraftytelse

8.1.1 Restakselerasjon ved største hastighet

8.1.2 Resttrekkraftevne ved redusert drift

8.1.3 Krav til friksjon mellom drivhjul og 
skinner

8.2 Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner 
for grensesnittet mellom kjøretøyet og 
delsystemet for energi

8.2.1 Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner 
for strømforsyningen

8.2.1.1 Strømforsyning

8.2.1.2 Impedans mellom strømavtakere og hjul 

8.2.1.3 Spenning og frekvens for kjøreledningens 
strømforsyning
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8.2.1.4 Tilbakemating av energi

8.2.1.5 Største effekt og største strøm som det er 
tillatt å trekke fra kjøreledningen

Herunder største strøm ved stillstand

8.2.1.6 Effektfaktor

8.2.1.7 Forstyrrelser i energisystemet

8.2.1.7.1 Oversvingningsegenskaper og tilhørende 
overspenninger på kjøreledningen

8.2.1.7.2 Virkninger av likestrømsinnhold i 
vekselstrømforsyningen

8.2.1.8 Elektrisk beskyttelse F.eks. selektivitet i beskyttelsessystemer om bord og i 
omformerstasjoner

8.2.2 Funksjonelle og konstruksjonsmessige 
parametrer i strømavtakeren

8.2.2.1 Generell utforming av strømavtakeren

8.2.2.2 Geometri på strømavtakerhodet

8.2.2.3 Strømavtakerens statiske kontaktkraft

8.2.2.4 Strømavtakerens kontaktkraft (herunder 
dynamiske egenskaper og aerodynamiske 
virkninger)

Herunder kvaliteten på strømopptaket

8.2.2.5 Arbeidsområde for strømavtakere

8.2.2.6 Strømkapasitet

8.2.2.7 Anordning av strømavtakere

8.2.2.8 Isolasjon av strømavtakeren fra kjøretøyet

8.2.2.9 Senking av strømavtakeren 

8.2.2.10 Kjøring på faseskilleseksjoner

8.2.2.11 Kjøring på systemskilleseksjoner

8.2.3 Funksjons- og konstruksjonsparametrer 
for slepestykket

8.2.3.1 Slepestykkets geometri

8.2.3.2 Materiale i slepestykket

8.2.3.3 Vurdering av slepestykket

8.2.3.4 Påvisning av brudd i slepestykket

8.2.3.5 Strømkapasitet

8.3 Strømforsyning og trekkraftsystem

8.3.1 Måling av energiforbruk

8.3.2 Utforming av den elektriske hovedkretsen

8.3.3 Høyspenningskomponenter

8.3.4 Jording

8.4 Elektromagnetisk kompatibilitet Den elektromagnetiske kompatibiliteten mellom 
strømforsynings- og betjeningssystemet om bord og:
– andre deler av strømforsynings- og betjeningssystemet 

om bord i det samme kjøretøyet,
– andre kjøretøyer,
– den bakkebaserte delen av jernbanesystemet,
– utemiljøet

8.4.1 Elektromagnetisk kompatibilitet i 
strømforsynings- og betjeningssystemet 
om bord

Den elektromagnetiske kompatibiliteten mellom deler av 
strømforsynings- og betjeningssystemet om bord

8.4.2 Elektromagnetisk kompatibilitet med 
signal- og telekommunikasjonsnettet

Den elektromagnetiske kompatibiliteten mellom 
strømforsynings- og betjeningssystemet om bord og den 
bakkebaserte delen av signal- og telekommunikasjonsnettet
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8.4.3 Elektromagnetisk kompatibilitet med 
andre kjøretøyer og med den bakkebaserte 
delen av jernbanesystemet 

Den elektromagnetiske kompatibiliteten mellom 
strømforsynings- og betjeningssystemet om bord og andre 
kjøretøyer og den bakkebaserte delen av jernbanesystemet, 
unntatt signal- og telekommunikasjonsnettet

8.4.4 Elektromagnetisk kompatibilitet med 
miljøet 

Den elektromagnetiske kompatibiliteten mellom 
strømforsynings- og betjeningssystemet om bord og miljøet 
utenfor jernbanesystemet (herunder mennesker i nabolaget 
eller på plattformen, passasjerer, førere/personale)

8.5 Beskyttelse mot elektriske farer

8.6 Krav til dieseldrevne og andre 
varmebaserte trekkraftsystemer 

8.7 Systemer med behov for spesielle 
overvåknings- og beskyttelsestiltak

8.7.1 Tanker og rørsystemer for brannfarlige 
væsker

Særlige krav til tanker og rørsystemer for brannfarlige væsker 
(herunder drivstoff)

8.7.2 Trykkbeholdersystemer/trykkutstyr

8.7.3 Dampkjelanlegg

8.7.4 Tekniske systemer i eksplosjonsfarlige 
omgivelser

Særlige krav til tekniske systemer i eksplosjonsfarlige 
omgivelser (f.eks. flytende gass, naturgass og batteridrevne 
systemer, herunder beskyttelse av transformatorhus)

8.7.5 Ionisasjonsdetektorer 

8.7.6 Hydrauliske/pneumatiske forsynings- og 
kontrollsystemer

Funksjonelle og tekniske spesifikasjoner, f.eks. 
trykkluftforsyning, kapasitet, type, temperaturområde, 
lufttørkere (tårn), duggpunktmålere, isolasjon, 
luftinntaksegenskaper, feilindikatorer osv.

9.0 Personalutstyr, grensesnitt og miljø Utstyr, grensesnitt, arbeidsforhold og arbeidsmiljø for 
personalet om bord (herunder førerhus og grensesnitt mellom 
fører og maskin)

9.1 Utforming av førerhus

9.1.1 Utforming av førerhus

9.1.1.1 Innvendig utforming F.eks. tilgjengelig plass, innredning og ergonomiske krav

9.1.1.2 Kontrollpanelets ergonomi

9.1.1.3 Førersete

9.1.1.4 Førerens muligheter for å utveksle 
dokumenter

9.1.1.5 Andre hjelpemidler for å kontrollere 
driften av toget

9.1.2 Tilgang til førerhuset

9.1.2.1 Inngang, utgang og dører

9.1.2.2 Nødutganger fra førerhuset

9.1.3 Frontrute i førerhus

9.1.3.1 Mekaniske egenskaper

9.1.3.2 Optiske egenskaper

9.1.3.3 Utstyr F.eks. avising, avdugging, utvendig rengjøringsutstyr osv.

9.1.3.4 Sikt framover

9.2 Arbeidsforhold

9.2.1 Miljøforhold
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9.2.1.1 Oppvarmings-, ventilasjons- og 
luftkondisjoneringsanlegg i førerhus

9.2.1.2 Støy i førerhus Herunder signalhusets lydnivå inne i førerhuset

9.2.1.3 Belysning i førerhus

9.2.2 Annet

9.3 Grensesnitt mellom fører og maskin Utstyr i førerhuset for å overvåke og kontrollere sikker drift 
av toget

9.3.1 Grensesnitt mellom fører og maskin

9.3.1.1 Hastighetsmåling Registrering av hastighet er omhandlet i 9.6

9.3.1.2 Visningsenheter og skjermer for fører

9.3.1.3 Betjeningsinnretninger og 
måleinstrumenter

9.3.2 Overvåkning av fører Kontroll av førerens aktivitet, f.eks. aktsomhetskontroll

9.3.3 Synsfelt bakover og til siden

9.4 Merking og skilting i førerhus Statisk visning av viktige opplysninger for føreren

9.5 Utstyr og andre innretninger om bord for 
personalet

9.5.1 Innretninger om bord for personalet

9.5.1.1 Personalets tilgang til til- og frakopling

9.5.1.2 Utvendige stigtrinn og håndlister for 
skiftepersonalet

9.5.1.3 Lagringsanlegg for personalet

9.5.1.4 Andre innretninger

9.5.2 Dører for personale og gods Dører utstyrt med sikkerhetsinnretning, slik at de kan åpnes 
bare av personalet, herunder serveringspersonalet

9.5.3 Verktøy og bærbart utstyr om bord F.eks. utstyr som føreren eller personalet trenger i en 
nødsituasjon

9.5.4 Lydkommunikasjonssystem F.eks. for kommunikasjon mellom:
– togpersonalet,
– togpersonalet og personer inne i eller utenfor toget

9.6 Ferdsskriver For å overvåke førerens og togets atferd

9.8 Fjernkontrollfunksjon

10 Brannsikkerhet og evakuering

10.1 Brannsikring

10.1.1 Brannvernprinsipp

10.1.1.1 Klassifisering av kjøretøy-/
brannkategorier

10.1.2 Brannverntiltak

10.1.2.1 Generelle beskyttelsestiltak for kjøretøyer

10.1.2.2 Brannverntiltak for spesielle kjøretøytyper F.eks. krav til godstog eller passasjertog med hensyn til 
driftskapasitet, førerbeskyttelse osv.

10.1.2.3 Beskyttelse av førerhus

10.1.2.4 Brannvegger

10.1.2.5 Materialegenskaper

10.1.2.6 Brannvarslere

10.1.2.7 Brannslokkingsutstyr
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10.2 Nødssituasjoner

10.2.1 Nødutganger for passasjerer

10.2.2 Informasjon, utstyr og tilgang for 
redningstjenestene

10.2.3 Passasjeralarm

10.2.4 Nødbelysning

10.3 Ytterligere tiltak

11 Vedlikehold Vedlikeholdsutstyr og -grensesnitt om bord

11.1 Utstyr for rengjøring av tog

11.1.1 Utstyr for utvendig rengjøring av tog F.eks. utvendig rengjøring ved hjelp av et vaskeanlegg

11.1.2 Innvendig rengjøring av tog

11.2 Utstyr for påfyll av drivstoff til toget

11.2.1 Utslippssystemer for spillvann Herunder grensesnitt mot toalettømmingssystem

11.2.2 Vannforsyningsanlegg Oppfylling av sanitærforskrifter

11.2.3 Andre forsyningsinnretninger F.eks. særlige krav til parkering av tog

11.2.4 Grensesnitt for påfyll av drivstoff for 
ikke-elektrisk rullende materiell

F.eks. dyser brukt til dieselolje og annet drivstoff

12.0 Styring, kontroll og signalering om bord Alt utstyr om bord som er nødvendig for å garantere 
sikkerheten og for å styre og kontrollere bevegelsene til 
tog som har tillatelse til å trafikkere nettet, samt utstyrets 
virkninger på den bakkebaserte delen av jernbanesystemet

12.1 Radiosystem om bord

12.1.1 Andre radiosystemer enn GSM-R

12.1.2 GSM-R-forenlig radiosystem

12.1.2.1 Tekstmeldinger Særlige krav til tekstmeldinger (f.eks. i nødsituasjoner)

12.1.2.2 Viderekopling av anrop Krav og vilkår for styring av viderekopling av anrop

12.1.2.3 Masseanrop Krav og vilkår for styring av masseanrop

12.1.2.4 Krav med hensyn til førerhusradio Dvs. andre nasjonale, obligatoriske krav til førerhusradio som 
ikke er gjort obligatoriske i TSI-en

12.1.2.5 Nettvalg utløst eksternt

12.1.2.6 Generelle radiorelaterte funksjoner Dvs. andre nasjonale obligatoriske, generelle radiorelaterte 
funksjoner som ikke er gjort obligatoriske i TSI-en

12.1.2.7 Hovedkontrollenhetens funksjonalitet for 
grensesnittet menneske-maskin

Krav som eksporteres til førerhusets mobilradio, og som 
stammer fra kontrollenhetens funksjonalitet for grensesnittet 
menneske-maskin

12.1.2.8 Bruk av håndholdte enheter som f.eks. 
førerhusets mobilradio

Som hoved- eller reserveradio

12.1.2.9 GSMR-kapasitet om bord F.eks. krav til pakkesvitsjingskapasitet

12.1.2.10 GSM-R/ETCS-grensesnitt F.eks. synkronisering av tog-ID

12.1.2.11 Samtrafikk og nettgjesting mellom GSM-
R-nett

Gjelder inntil ny utgave av Eirene foreligger (ifølge planen i 
løpet av 2010)

12.1.2.12 Grensekryssing Gjelder inntil ny utgave av Eirene foreligger (ifølge planen i 
løpet av 2010)

12.1.2.13 GPRS og ASCI Omfattes av endringsanmodning. Ingen nasjonale regler 
forventet
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12.1.2.14 Grensesnitt mellom sikkerhetsinnretning 
for føreren av det rullende materiellet, 
årvåkenhetskontroll og GSM-R-enhet

Gjelder inntil ny utgave av Eirene foreligger (ifølge planen i 
løpet av 2010)

12.1.2.15 Prøvingsspesifikasjon for mobilt GSM-
R-utstyr

Avsluttes med tilføyelser til Eirene-spesifikasjonene

12.1.2.16 Styrt/automatisk valg av nett

12.1.2.17 Registrering og avregistrering

12.1.2.18 Versjonshåndtering for GSM-R Ikke lenger et åpent punkt — omfattes av byråprosedyre 
— skal fjernes fra listen over åpne punkter i TSI-en. Ingen 
nasjonale regler forventet

12.2 Ombordsignalering

12.2.1 Nasjonale signalsystemer om bord Kontroll- og varslingssystem som omfatter f.eks. 
«nødbremsfunksjon for området» og andre nasjonale krav til 
beskyttelse av tog

12.2.2 Forenlighet mellom signalsystemet og 
resten av toget

Forenlighet mellom signalutstyr om bord og andre systemer i 
toget, f.eks. bremser, trekkraft, osv.

12.2.3 Forenlighet mellom det rullende 
materiellet og sporinfrastrukturen

Forenlighet med f.eks. påvisningssystemer langs linjen eller 
akselvarmgangsdetektorer; se 8.4.2 ang. elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC)

12.2.3.1 Sammenhengen mellom akselavstand og 
hjuldiameter

12.2.3.2 Metallfritt område rundt hjulene

12.2.3.3 Metallmassen til et kjøretøy

12.2.4 ETCS-signalsystem for førerhuset

12.2.4.1 Oppstart Skal løses i baseline 3

12.2.4.2 Togkategorier Skal løses i baseline 3

12.2.4.3 Krav til ytelse for GSM-R-utstyr om bord 
med hensyn til tjenestens kvalitet

Kvaliteten på GSM-R-tjenesten som kreves for ETCS

12.2.4.4 Bruk av ETCS-tilstander Krav til bruk av ETCS-tilstander som påvirker godkjenningen 
av kjøretøyet, og som er strengere enn kravene i TSI-ene

12.2.4.5 ETCS-krav når kjøretøyet ikke styres fra 
førerhuset

Krav som er strengere enn, eller i konflikt med, TSI-ene når 
kjøretøyet ikke styres fra førerhuset, f.eks. radiostyring utført 
av bakkepersonalet ved rangering

12.2.4.6 Planovergangsfunksjonalitet Skal løses i baseline 3

12.2.4.7 Bremsesikkerhetsmarginer Skal løses i baseline 3

12.2.4.8 Krav til pålitelighet, tilgjengelighet og 
sikkerhet

Skal løses i forbindelse med revisjon av TSI

12.2.4.9 Markeringstavler Krav som eksporteres til førerhuset for å sikre synlighet av 
tavlene (f.eks. spredning av lyset fra frontlyktene, sikt fra 
førerhuset); delvis løst i 2.3.0d, skal løses helt i baseline 3

12.2.4.10 Ergonomiske aspekter ved DMI Skal løses i baseline 3

12.2.4.11 ETCS-verdier for variabler som ikke 
styres av UNISIG — håndbok

Skal løses i baseline 3

12.2.4.12 Krav til KM-samsvar Skal løses i baseline 3

12.2.4.13 Krav til forhåndsmontert ETCS-utstyr 
om bord

Ikke lenger et åpent punkt — omfattes av kapittel 7 vedtatt av 
RISC i mars 2009 — vil bli fjernet fra neste versjon av TSI-
en. Ingen nasjonale regler forventet

12.2.4.14 Versjonshåndtering for ETCS Ikke lenger et åpent punkt — omfattes av byråprosedyre 
— skal fjernes fra listen over åpne punkter i TSI-en. Ingen 
nasjonale regler forventet
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12.2.4.15 Spesifisering av ETCS-variabler Skal løses i baseline 3

12.2.4.16 Grensesnitt RBC — RBC Vil bli omfattet av 2.3.0d, prøvingsspesifikasjon forventes å 
bli anbefalt av RISC i juni 2009

12.2.4.17 Ytterligere krav til lokomotiver og togsett

12.2.4.18 Funksjoner og grensesnitt mellom 
signalsystemet og systemer for å sikre 
personalet

Skal løses i baseline 3

12.2.4.19 Grensesnitt mot driftsbrems Skal løses i forbindelse med CCS-revisjon av TSI

13 Særlige driftskrav Særlige driftskrav til kjøretøyer (herunder situasjoner med 
redusert drift, berging av kjøretøy osv.)

13.1 Særlige komponenter som skal plasseres 
om bord

13.2 Yrkesmessig helse og sikkerhet

13.3 Løftediagram og bergingsinstruks Berging, løfting og påsporing

14 Godsinnretninger Særlige krav til gods samt miljøkrav (herunder utstyr som 
kreves særskilt for farlig gods)

14.1 Begrensninger med hensyn til 
konstruksjon, drift og vedlikehold for 
transport av farlig gods

F.eks. krav utledet av RID, nasjonale regler eller andre 
forskrifter for transport av farlig gods

14.2 Særlige innretninger for transport av gods

14.3 Dører og lasteinnretninger
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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 
2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerheten på Fellesskapets 
jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser 
til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling 
av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter 
for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering 
(jernbanesikkerhetsdirektivet)(1), særlig artikkel 5 nr. 2, under 
henvisning til Det europeiske jernbanebyrås anbefaling (ERA/
REC/SAF/02-2008) av 29. september 2008, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF med 
endringer skal det være mulig å revidere vedlegg I til 
nevnte direktiv for å ta med felles definisjoner av de felles 
sikkerhetsindikatorene og felles metoder for beregning av 
kostnader ved ulykker.

2) I samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 2004/49/
EF skal det innhentes opplysninger om de felles 
sikkerhetsindikatorene for å gjøre det lettere å vurdere 
oppnåelsen av de felles sikkerhetsmålene. I samsvar 
med artikkel 7 nr. 3 i nevnte direktiv bør de felles 
sikkerhetsmålene ledsages av en vurdering av de 
økonomiske konsekvensene uttrykt som samfunnsmessig 
risikoaksept. Hovedformålet med de felles 
sikkerhetsindikatorene bør være å måle sikkerhetsnivået 
og å gjøre det lettere å vurdere de økonomiske 
konsekvensene av de felles sikkerhetsmålene. Det er derfor 
nødvendig å gå over fra indikatorer knyttet til kostnader 
ved alle ulykker som bæres av jernbaneforetakene, til 
indikatorer knyttet til de økonomiske konsekvensene 
disse ulykkene har for samfunnet.

3) Når økt sikkerhet tilskrives en pengeverdi, bør det sees 
i sammenheng med de begrensede budsjettressursene 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 313 av 28.11.2009, s. 65, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 11.

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44.

for offentlige politiske tiltak. For å velge initiativer som 
sikrer at ressursene fordeles effektivt, blir det derfor 
nødvendig å prioritere mellom de ulike tiltakene.

4) Ved artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse 
av et europeisk jernbanebyrå (byråforordningen)2 gis 
Byrået mandat til å opprette et nettverk med de nasjonale 
myndighetene som er ansvarlige for sikkerheten, og 
de nasjonale myndighetene som er ansvarlige for 
undersøkelsene som skal fastsette innholdet i de felles 
sikkerhetsindikatorene oppført i vedlegg I til direktiv 
2004/49/EF. På bakgrunn av dette mandatet framla 
byrået 29. september 2008 sin anbefaling om revisjon av 
vedlegg I til direktiv 2004/49/EF med felles definisjoner 
av de felles sikkerhetsindikatorene og felles metoder for 
beregning av de økonomiske konsekvensene av ulykker 
(ERA/REC/SAF/02-2008).

5) Vedlegg I til direktiv 2004/49/EF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 
96/48/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg I til direktiv 2004/49/EF erstattes med teksten i 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 18. juni 2010 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.

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/149/EF

av 27. november 2009

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF om felles sikkerhetsindikatorer og 
felles metoder for beregning av kostnadene ved ulykker(*)

2015/EØS/36/14
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 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, 27. november 2009.

 For Kommisjonen

 Antonio TAJANI

 Visepresident
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

FELLES SIKKERHETSINDIKATORER

Felles sikkerhetsindikatorer som sikkerhetsmyndighetene skal gi årlig underretning om. Den første rapporteringsperioden 
skal være 2010.

Eventuell underretning om indikatorer knyttet til virksomheten nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) og b) skal gis separat.

Dersom det oppdages nye fakta eller feil etter at rapporten er framlagt, skal indikatorene for et bestemt år endres eller 
korrigeres av sikkerhetsmyndigheten ved første egnede anledning, og senest i den nærmest påfølgende årsrapport.

Når det gjelder indikatorene knyttet til ulykker under punkt 1, får europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 
av 16. desember 2002 om statistikk over jernbanetrafikk(1) anvendelse i den grad opplysningene er tilgjengelige.

1. Indikatorer knyttet til ulykker

1.1. Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall alvorlige ulykker og fordeling på følgende ulykkestyper:

– kollisjon mellom tog, herunder kollisjoner med hindringer i frittromsprofilen,

– togavsporinger,

– ulykker ved planoverganger, herunder ulykker der fotgjengere er innblandet,

– personulykker forårsaket av rullende materiell i bevegelse, unntatt selvmord,

– brann i rullende materiell,

– annet.

Enhver alvorlig ulykke skal rapporteres under den primære ulykkestypen, også selv om følgene av den sekundære 
ulykken er mer alvorlige, f.eks. avsporing etterfulgt av brann.

1.2. Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall alvorlig skadede eller omkomne personer etter ulykkestype, 
inndelt i følgende personkategorier:

– passasjerer (også i forhold til samlet antall passasjerkilometer og passasjertogkilometer),

– ansatte, herunder underleverandørers personale,

– brukere av planovergang,

– uvedkommende personer som befinner seg ulovlig på jernbaneanlegg,

– annet.

2. Indikatorer knyttet til farlig gods

Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall ulykker i forbindelse med transport av farlig gods, inndelt i 
følgende kategorier:

– ulykker der minst ett jernbanekjøretøy som transporterer farlig gods, som definert i vedlegget, er innblandet, 

– antall slike ulykker med utslipp av farlig gods.

(1) EFT L 14 av 21.1. 2003, s. 1.
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3. Indikatorer knyttet til selvmord

Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall selvmord.

4. Indikatorer knyttet til tilløp til ulykker

Samlet og relativt (i forhold til togkilometer) antall

– skinnebrudd,

– solslyng,

– signalfeil,

– passering av stoppsignal,

– hjulbrudd og akselbrudd på rullende materiell i trafikk. 

Alle tilløp skal rapporteres, både de som fører til ulykker, og de som ikke gjør det. Tilløp som fører til ulykker, 
skal rapporteres under den felles sikkerhetsindikatoren for tilløp; dersom de ulykkene som inntreffer er alvorlige, 
skal de rapporteres under den felles sikkerhetsindikatoren for ulykker omhandlet i punkt 1.

5. Indikatorer for beregning av økonomiske konsekvenser av ulykker

Samlet og relativ (i forhold til togkilometer) kostnad i euro:

– antall dødsfall og alvorlige skader multiplisert med verdien av å forebygge et dødsfall eller en alvorlig skade,

– kostnad ved miljøskader,

– kostnad ved skader på rullende materiell eller infrastruktur,

– kostnad ved forsinkelser som følge av ulykker.

Sikkerhetsmyndighetene skal rapportere enten de økonomiske konsekvensene av alle ulykker eller bare de 
økonomiske konsekvensene av alvorlige ulykker. Hva som velges, skal være klart angitt i årsrapporten omhandlet 
i artikkel 18.

Verdien av å forebygge et dødsfall eller en alvorlig skade er den verdien samfunnet tillegger forebygging av et 
dødsfall eller en alvorlig skade, og skal som sådan ikke utgjøre en referanse for erstatning mellom parter som er 
involvert i en ulykke.

6. Indikatorer knyttet til infrastrukturens tekniske sikkerhet og gjennomføringen av denne

6.1. Prosentandel spor med automatisk hastighetsovervåkning (ATP) som er i drift, prosentandel togkilometer der 
operative ATP-systemer er tatt i bruk.

6.2. Antallet planoverganger (samlet, per linjekilometer og sporkilometer) etter følgende åtte typer:

a) planoverganger med aktiv sikring med:

i) automatisk varsling for veifarende,

ii) automatisk sikring for veifarende,

iii) automatisk sikring og varsling for veifarende,

iv) automatisk sikring og varsling for veifarende og sikring mot skinnegangen,

v) manuell varsling for veifarende,

vi) manuell sikring for veifarende,

vii) manuell sikring og varsling for veifarende,
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b) planoverganger med passiv sikring.

7. Indikatorer knyttet til sikkerhetsstyringen

Interne revisjoner som er gjennomført av infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak i henhold til 
dokumentasjonen for sikkerhetsstyringssystemet. Det samlede antall gjennomførte revisjoner og prosentandelen i 
forhold til det antall revisjoner som kreves (og/eller er planlagt).

8. Definisjoner

Felles definisjoner av de felles sikkerhetsindikatorene og felles metoder for beregning av de økonomiske 
konsekvensene av ulykker er fastsatt i tillegget.

_____________
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Tillegg

Felles definisjoner av de felles sikkerhetsindikatorene og felles metoder for beregning av de økonomiske 
konsekvensene av ulykker

1. Indikatorer knyttet til ulykker

1.1. «alvorlige ulykke», enhver ulykke der minst ett jernbanekjøretøy i bevegelse er innblandet og som fører til at 
minst én person omkommer eller blir alvorlig skadet, eller til betydelig skade på materiell, spor, andre anlegg eller 
miljøet, eller omfattende trafikkforstyrrelser. Ulykker i verksteder, lagre og depoter medregnes ikke.

1.2. «betydelig skade på materiell, spor, andre anlegg eller miljøet», skade til en verdi av minst 150 000 euro.

1.3. «omfattende trafikkforstyrrelser», togtrafikken på en hovedjernbanelinje innstilles i minst seks timer.

1.4. «tog» ett eller flere jernbanekjøretøyer som trekkes av ett eller flere lokomotiver eller skinnegående motorvogner, 
eller én skinnegående motorvogn som kjører alene under et bestemt nummer eller en bestemt betegnelse fra et fast 
startpunkt til et fast sluttpunkt. Et lokomotiv som kjører alene, betraktes som et tog.

1.5. «togkollisjon, herunder kollisjoner med hindringer i frittromsprofilen», en frontkollisjon, en kollisjon bakfra eller 
en sidekollisjon mellom en del av et tog og en del av et annet tog, eller med

i) rullende materiell under skifting,

ii) gjenstander som er fastmontert eller midlertidig befinner seg på eller nær sporet (unntatt ved planoverganger 
dersom de er mistet av kryssende kjøretøy eller bruker).

1.6. «togavsporing», ethvert tilfelle der minst ett hjul på et tog sporer av.

1.7. «ulykker ved planovergang», ulykker ved planoverganger som involverer minst ett jernbanekjøretøy og ett eller 
flere kryssende kjøretøyer, andre kryssende brukere, f.eks. fotgjengere, eller gjenstander som midlertidig befinner 
seg i eller nær sporet dersom de er mistet av kryssende kjøretøy/bruker.

1.8. «personulykker forårsaket av rullende materiell i bevegelse», ulykker der en eller flere personer enten er truffet av 
et jernbanekjøretøy eller av en gjenstand som er festet til eller har løsnet fra kjøretøyet. Dette omfatter personer 
som faller fra jernbanekjøretøyer samt personer som faller eller som blir truffet av løse gjenstander når de reiser 
med kjøretøyer.

1.9. «brann i rullende materiell», brann og eksplosjoner som inntreffer i jernbanekjøretøyer (herunder lasten) underveis 
fra avgangsstasjonen til bestemmelsesstedet, herunder når de står stille på avgangsstasjonen, ankomststedet eller 
stopp underveis samt under rangering.

1.10. «andre typer ulykker», alle andre ulykker enn de som allerede er nevnt (togkollisjoner, togavsporinger, ulykker 
ved planovergang, personulykker forårsaket av rullende materiell i bevegelse og brann i rullende materiell).

1.11. «passasjer», enhver person, unntatt togpersonalet, som reiser med jernbane. Passasjerer som forsøker å stige på 
eller av et tog i bevegelse, medregnes i ulykkesstatistikken.

1.12. «ansatte (herunder underleverandørers personale og underleverandører som er selvstendig næringsdrivende)», 
enhver person som har ansettelse i forbindelse med en jernbane og som er i tjeneste på ulykkestidspunktet. Det 
omfatter også togpersonalet og personer som håndterer rullende materiell og infrastrukturanlegg.

1.13. «brukere av planovergang», enhver person som benytter planovergangen til å krysse jernbanelinjen ved bruk av 
ethvert transportmiddel eller til fots.

1.14. «uvedkommende personer på jernbaneanlegg», enhver person som befinner seg ulovlig på jernbaneanlegg, med 
unntak av brukere av planovergang.
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1.15. «andre (tredjemann)», enhver person som ikke er definert som «passasjer», «ansatte, herunder underleverandørs 
personale», «brukere av planovergang» eller «uvedkommende personer på jernbaneanlegg».

1.16. «dødsfall (omkommet person)», en person som omkommer umiddelbart eller som dør innen 30 dager som følge 
av en ulykke, unntatt selvmord.

1.17. «alvorlig skadet person», en skadet person som innlegges på sykehus i mer enn 24 timer som følge av en ulykke, 
unntatt selvmordsforsøk.

2. Indikatorer knyttet til farlig gods

2.1. «ulykke i forbindelse med transport av farlig gods», en ulykke eller hendelse som skal rapporteres i henhold til 
RID(1)/ADR avsnitt 1.8.5.

2.2. «farlig gods», de stoffer og gjenstander som det er forbudt å transportere i henhold til RID, eller som bare kan 
transporteres på vilkårene fastsatt i RID.

3. Indikatorer knyttet til selvmord

3.1. «selvmord», en handling der en person forsettlig skader seg selv med døden til følge, slik det er registrert og 
klassifisert av vedkommende nasjonale myndighet.

4.  Indikatorer knyttet til tilløp til ulykker

4.1. «skinnebrudd», alle skinner som er delt i to eller flere deler, eller alle skinner der en del av metallet har løsnet og 
skaper et hull i kjøreflaten som er mer enn 50 mm langt og mer enn 10 mm dypt.

4.2. «solslyng», feil relatert til løpet og geometrien i skinnene og som krever at sporet stenges eller umiddelbar 
reduksjon av tillatt kjørehastighet for å opprettholde sikkerheten.

4.3. «signalfeil», enhver feil i et signalsystem (enten på infrastruktur eller på rullende materiell) som fører til et mindre 
restriktivt signal enn det som kreves.

4.4. «passering av stoppsignal (passhendelse)», alle tilfeller der noen del av et tog kjører lenger enn tillatt.

Med å kjøre lenger enn tillatt menes her å kjøre forbi:

– lys- eller semaforsignaler ved sporet som med farge eller stilling signaliserer fare, eller en stoppordre på linjer 
der verken et system for automatisk togkontroll (ATCS) eller et ATP-system er i drift,

– sluttpunktet i en sikkerhetsrelatert kjøretillatelse gitt gjennom et ATCS- eller ATP-system,

– et bestemt punkt som er meddelt gjennom en muntlig eller skriftlig tillatelse fastsatt i forskrift,

– stoppskilter (ikke sporstoppere) eller håndsignaler.

Tilfeller der kjøretøyer uten trekkvogn eller et ubemannet tog kjører forbi et stoppsignal, omfattes ikke. Tilfeller 
der signalet av en eller annen grunn ikke signaliserer fare tidsnok til at togføreren kan stoppe toget før signalet, 
omfattes ikke.

Nasjonale sikkerhetsmyndigheter kan rapportere om de fire typene hver for seg, men de skal framlegge minst én 
samleindikator som inneholder opplysninger om alle fire typer.

4.5. «hjulbrudd og akselbrudd», brudd som har innvirkning på vesentlige deler av hjulet eller akselen, og dermed 
skaper risiko for ulykke (avsporing eller kollisjon).

(1) RID, reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods, som vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/68/EF av 24. september 2008 om landtransport av farlig gods (EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13).
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5. Felles metoder for beregning av økonomiske konsekvenser av ulykker

5.1. Verdien av å forebygge et dødsfall eller en alvorlig skade (VPC) består av

1. Egenverdien av sikkerhet: Verdien av betalingsviljen basert på undersøkelser av oppgitte preferanser 
gjennomført i de medlemsstatene denne verdien får anvendelse.

2. Direkte og indirekte økonomiske kostnader: anslag over kostnadene beregnet i medlemsstatene som består 
av:

– kostnader ved medisinsk behandling og rehabilitering,

– saksomkostninger, kostnader til politi, kostnader ved privat etterforskning av ulykken, kostnader ved 
redningstjeneste og administrative kostnader ved forsikring,

– produksjonstap: den verdien samfunnet setter på varer og tjenester som kunne ha blitt produsert av 
personen dersom ulykken ikke hadde inntruffet.

5.2. Felles prinsipper for fastsettelse av egenverdien av sikkerhet og direkte/indirekte økonomiske kostnader:

For egenverdien av sikkerhet skal vurderingen av hvorvidt tilgjengelige estimater er egnet eller ikke, bygge på 
følgende betraktninger:

– estimatene skal være basert på et system for vurdering av redusert risiko for dødsfall i transportsektoren etter 
metoden som bygger på verdien av betalingsvilje i henhold til oppgitte preferanser,

– det utvalg av respondenter som benyttes for å fastsette verdiene, skal være representativt for den berørte 
befolkningen. Utvalget skal særlig gjenspeile fordelingen på alder/inntekt i tillegg til andre relevante 
sosioøkonomiske/demografiske kjennetegn ved befolkningen,

– metode for å regne ut verdien av betalingsvilje: spørreundersøkelsen skal være utformet slik at spørsmålene 
er entydige/meningsfulle for respondentene.

Verdien av direkte og indirekte kostnader skal fastsettes på grunnlag av de faktiske samfunnskostnadene.

5.3. «kostnad ved miljøskade», kostnader som skal bæres av jernbaneforetak/infrastrukturforvaltninger, fastsatt på 
grunnlag av deres erfaring, for å bringe det skadede området tilbake til den stand det var i før jernbaneulykken.

5.4. «kostnad ved materiell skade på rullende materiell eller infrastruktur», kostnaden ved å framskaffe nytt rullende 
materiell eller ny infrastruktur som har samme funksjonalitet og tekniske parametere som det rullende materiell 
eller den infrastruktur som ble uopprettelig skadet, samt kostnaden ved å tilbakeføre rullende materiell eller 
infrastruktur som kan repareres til den stand det/den var i før ulykken. Begge skal beregnes av jernbaneforetak/
infrastrukturforvaltninger på grunnlag av deres erfaring. Kostnader ved leie av rullende materiell som erstatning 
for det som er skadet, omfattes også.

5.5. «kostnad ved forsinkelser som følge av ulykker», den pengeverdien av forsinkelser for brukere av jernbanetransport 
(passasjerer og fraktforetak) som følge av ulykker, beregnet ut fra følgende modell:

VT  =  pengeverdien av innspart reisetid

Verdien av tid for en togpassasjer (per time)

VTP = [VT for arbeidsreisende]*[Gjennomsnittlig prosentandel av arbeidsreisende per år] + [VT for 
andre reisende]*[Gjennomsnittlig prosentandel av andre reisende per år]

VT målt i euro per passasjer per time

Verdien av tid for et godstog (per time)

VTF = [VT for godstog]*[(tonnkilometer)/(togkilometer)]

VT måles i euro per tonn gods per time

Gjennomsnittlig antall tonn gods som transporteres per tog per år = (tonnkilometer)/(togkilometer)

CM  =  Kostnaden ved ett minutts forsinkelse for et tog

Passasjertog

CMP = K1*(VTP/60)*[(passasjerkilometer)/(togkilometer)]
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Gjennomsnittlig antall passasjerer per tog per år = (passasjerkilometer)/(togkilometer)

Godstog

CMF = K2* (VTF/60)

Faktorene K1 og K2 ligger mellom verdien av tid og verdien av forsinkelse, beregnet gjennom 
undersøkelser av oppgitte preferanser, for å ta hensyn til at tap av tid som følge av forsinkelser oppfattes 
signifikant mer negativt enn normal reisetid.

Kostnaden ved forsinkelser som følge av en ulykke = CMP*(antall minutters forsinkelse for passasjertog) + 
CMF*(antall minutters forsinkelse for godstog)

Virkeområdet for modellen

Kostnaden ved forsinkelser skal beregnes for alle ulykker, både alvorlige og mindre alvorlige ulykker.

Forsinkelser skal beregnes som følger:

– faktiske forsinkelser på jernbanelinjen der ulykken inntraff,

– faktiske forsinkelser eller, om dette ikke lar seg beregne, beregnede forsinkelser på andre berørte 
linjer,

6. Indikatorer knyttet til infrastrukturens tekniske sikkerhet og gjennomføringen av denne

6.1. «automatisk hastighetsovervåking (ATP)», et system for overholdelse av signaler og fartsgrenser gjennom 
hastighetsovervåking, herunder automatisk stopp ved signal.

6.2. «planovergang», et skjæringspunkt mellom jernbanen og en overgang godkjent av infrastrukturforvaltningen og 
åpen for offentlig eller privat ferdsel. Overganger mellom perronger på stasjoner omfattes ikke, og heller ikke 
overganger over spor som bare kan brukes av ansatte.

6.3. «overgang», offentlig eller privat vei, gate eller landevei, herunder gangvei og sykkelsti, eller annen vei som er 
ment for ferdsel av mennesker, dyr, motorkjøretøyer eller maskiner.

6.4. «planovergang med aktiv sikring», planovergang der kryssende brukere beskyttes mot eller varsles om et tog som 
nærmer seg ved at innretninger aktiveres når det er utrygt for brukerne å benytte overgangen.

– Sikring i form av fysiske innretninger: 

– halve eller hele bommer,

– porter.

– Varsling i form av fastmontert utstyr ved planoverganger:

– synlige innretninger: lyssignaler,

– hørbare innretninger: klokker, horn, sirener osv.

– fysiske innretninger, f.eks. vibrasjon på grunn av humper i veien.

Planovergang med aktiv sikring klassifiseres som:

1. «planovergang med automatisk sikring og/eller varsling for veifarende», en planovergang der sikringen og/eller 
varslingen aktiveres av toget som nærmer seg.

Slike planoverganger klassifiseres som:

i) automatisk varsling for veifarende,

ii) automatisk sikring for veifarende,

iii) automatisk sikring og varsling for veifarende,

iv) automatisk sikring og varsling for veifarende og sikring mot skinnegangen.

«sikring mot skinnegangen», et signal eller annet system for automatisk hastighetsovervåking som bare tillater at 
et tog passerer dersom planovergangen er sikret for veifarende og ingen er i ferd med å krysse sporet; dette siste 
kontrolleres ved bruk av overvåking og/eller deteksjon av hindringer.
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2. «planovergang med manuell sikring og/eller varsling for veifarende», en planovergang der sikringen og/eller 
varslingen aktiveres manuelt og det ikke finnes et forriglet jernbanesignal som varsler toget om at det bare kan 
passere når sikringen og/eller varselet ved planovergangen er aktivert.

Slike planoverganger klassifiseres som:

v) manuell varsling for veifarende,

vi) manuell sikring for veifarende,

vii) manuell sikring og varsling for veifarende,

6.5. «planoverganger med passiv sikring», en planovergang uten noen form for varslingssystem og/eller sikring som 
aktiveres når det er utrygt for brukeren å krysse overgangen.

7. Indikatorer knyttet til sikkerhetsstyringen

7.1. «revisjon», en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å framskaffe revisjonsbevis og vurdere disse 
objektivt for å fastslå i hvilken grad revisjonskriteriene er oppfylt.

8. Definisjoner av målenheter

8.1. «togkilometer», målenheten som betegner et togs bevegelse over én kilometer. Avstanden som benyttes, er om 
mulig den faktisk tilbakelagte avstanden; ellers benyttes jernbanenettets standardavstand mellom opprinnelses- og 
bestemmelsesstedet. Bare avstanden på innberettende medlemsstats nasjonale territorium tas med i beregningen.

8.2. «passasjerkilometer», målenheten som betegner transporten av én passasjer med jernbane over en avstand på én 
kilometer. Bare avstanden på innberettende medlemsstats nasjonale territorium tas med i beregningen.

8.3. «linjekilometer», lengden målt i kilometer på medlemsstatens jernbanenett, der omfanget er fastsatt i artikkel 2. 
Ved flersporede jernbanelinjer skal bare avstanden mellom opprinnelses- og bestemmelsessted medregnes.

8.4. «sporkilometer», lengden målt i kilometer på medlemsstatenes jernbanenett, der omfanget er fastsatt i artikkel 2. 
Ved flersporede jernbanelinjer skal hvert spor medregnes.»

___________
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251 på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 31. juli 2007(3) 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Innenfor rammen av den felles transportpolitikk er 
det viktig å sikre jernbanepassasjerenes rettigheter og 
forbedre kvaliteten og effektiviteten av persontransport 
med jernbane for å øke jernbanetransportens andel i 
forhold til andre transportformer.

2) Ved kommisjonsmeldingen «Strategi for forbrukerpolitikk 
2002-2006»(4) er det fastsatt et mål om å skape et høyt 
nivå av forbrukervern på transportområdet i samsvar med 
traktatens artikkel 153 nr. 2.

3) Ettersom jernbanepassasjeren er den svake part i 
transportavtalen, må passasjerenes rettigheter vernes.

4) Rettighetene til brukerne av jernbanetjenester omfatter 
retten til informasjon om tjenestene både før og under 
reisen. Når det er mulig, bør jernbaneforetakene og 
billettutstederne gi disse opplysningene på forhånd og så 
raskt som mulig.

5) Flere detaljerte krav til reiseopplysninger vil bli fastsatt i 
de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-er) 
som nevnt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 3.12.2007, s. 14, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 90/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 12.

(1) EUT C 221 av 8.9.2005, s. 8.
(2) EUT C 71 av 22.3.2005, s. 26.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 28. september 2005 (EUT C 227 E av 

21.9.2006, s. 490), Rådets felles holdning av 24. juli 2006 (EUT C 289 E 
av 28.11.2006, s. 1), Europaparlamentets holdning av 18. januar 2007 (ennå 
ikke offentliggjort i EUT), Europaparlamentets regelverksresolusjon av 
25. september 2007 og rådsbeslutning av 26. september 2007.

(4) EFT C 137 av 8.6.2002, s. 2.

EF av 19. mars 2001 om samtrafikkevnen til det 
transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 
tog(5).

6) For å styrke jernbanepassasjerenes rettigheter bør 
det tas utgangspunkt i gjeldende folkerett på dette 
området i henhold til tillegg A — Ensartede regler for 
avtalen om internasjonal transport av passasjerer og 
reisegods med jernbane (CIV) til Overenskomst om 
internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980, 
som endret ved protokollen om endring av Overenskomst 
om internasjonal jernbanetrafikk av 3. juni 1999 
(1999-protokollen). Det er imidlertid ønskelig å utvide 
denne forordnings virkeområde og ikke bare beskytte 
passasjerer i utenlandstrafikk, men også beskytte 
passasjerer i innenlands trafikk.

7) Jernbaneforetakene bør samarbeide for å forenkle 
overføringen av jernbanepassasjerer fra én transportør til 
en annen ved å utstede gjennomgangsbilletter når det er 
mulig.

8) Informasjon og utstedelse av billetter til 
jernbanepassasjerer bør forenkles ved at edb-baserte 
systemer tilpasses en felles spesifikasjon.

9) Den videre gjennomføringen av reiseinformasjons- og 
reservasjonssystemer bør skje i samsvar med TSI-ene.

10) Persontransport med jernbane bør komme alle borgere 
til nytte. Funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer, uansett om den nedsatte bevegelsesevnen 
skyldes en funksjonshemning, alder eller andre 
faktorer, bør derfor ha samme mulighet til å reise med 
jernbanen som alle andre borgere. Funksjonshemmede 
og bevegelseshemmede personer har den samme rett 
til fri bevegelighet, fritt valg og likebehandling som 
alle andre borgere. Det bør blant annet legges særlig 
vekt på å gi opplysninger til funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer om jernbanetjenestenes 
tilgjengelighet, vilkårene for på- og avstigning på rullende 
materiell og hvilke hjelpemidler som finnes om bord. For 
å kunne gi passasjerer med sensorisk funksjonshemning 
best mulig informasjon om forsinkelser bør det anvendes 
systemer som er synlige og hørbare, etter hva som er 
relevant. Funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer bør ha mulighet til å kjøpe billetter om bord på 
toget uten ekstra omkostninger.

(5) EFT L 110 av 20.4.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2007/32/EF (EUT L 141 av 2.6.2007, s. 63).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1371/2007

av 23. oktober 2007

om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser(*)

2015/EØS/36/15
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11) Jernbaneforetak og stasjonsforvaltere bør ta hensyn til 
behovene til funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer ved å anvende TSI-en for bevegelseshemmede 
personer for, i samsvar med fellesskapsbestemmelsene 
om offentlig innkjøp, å sikre tilgjengelighet til alle 
bygninger og rullende materiell ved gradvis å fjerne 
fysiske hindringer og funksjonsmessige begrensninger i 
forbindelse med anskaffelse av nytt materiell eller bygge- 
og rehabiliteringsarbeid.

12) Det bør være et krav at jernbaneforetak er forsikret eller 
treffer tilsvarende tiltak, slik at de i tilfelle ulykke kan 
innfri sitt ansvar overfor jernbanepassasjerer. Minste 
forsikringsbeløp for jernbaneforetakene bør vurderes på 
nytt senere.

13) Rett til høyere erstatning og bedre assistanse i tilfelle 
forsinkelse, tapt korrespondanse eller innstilling av tog 
bør være et incitament i markedet for jernbanepassasjerer 
til fordel for passasjerene.

14) Det er ønskelig at det ved denne forordning skapes en 
ordning for erstatning til passasjerer i tilfelle forsinkelser 
som jernbaneforetakene har ansvaret for, på samme 
grunnlag som den internasjonale ordningen fastsatt 
i COTIF, og særlig CIV-tillegget om passasjerers 
rettigheter.

15) Dersom en medlemsstat gir jernbaneforetak unntak fra 
bestemmelsene i denne forordning, bør de, etter samråd 
med andre organisasjoner som representerer passasjerene, 
oppfordre jernbaneforetakene til å innføre ordninger 
for erstatning og assistanse i tilfelle større avbrudd i 
persontransporten med jernbane.

16) Det er også ønskelig å hjelpe ulykkesofre og deres 
pårørende med deres umiddelbare økonomiske behov i 
tidsrommet like etter at en ulykke har inntruffet.

17) Det er i jernbanepassasjerenes interesse at det treffes 
egnede tiltak etter avtale med offentlige myndigheter for 
å sikre deres personlige sikkerhet på stasjonene og om 
bord på togene.

18) Jernbanepassasjerer bør kunne inngi en klage til et 
hvilket som helst berørt jernbaneforetak med hensyn til 
de rettighetene og forpliktelsene som er fastsatt ved denne 
forordning, og ha rett til å motta et svar innen rimelig tid.

19) Jernbaneforetakene bør fastsette, forvalte og overvåke 
tjenestekvalitetsstandardene for persontransport med 
jernbane.

20) Innholdet i denne forordning bør gjennomgås for å 
justere de finansielle beløpene etter inflasjonen og 
kravene til informasjon og tjenestekvalitet i lys av 
markedsutviklingen samt i lys av denne forordnings 
innvirkning på tjenestekvaliteten.

21) Denne forordning bør få anvendelse med forbehold 
for europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 
24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og 
om fri utveksling av slike opplysninger(1).

22) Medlemsstatene bør fastsette sanksjoner som får 
anvendelse ved overtredelse av denne forordning, og påse 
at sanksjonene anvendes. Sanksjonene, som kan omfatte 
utbetaling av erstatning til den berørte personen, bør være 
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 
avskrekkende.

23) Ettersom målet med denne forordning, som er å 
utvikle Fellesskapets jernbaner og innføre rettigheter 
for passasjerer, ikke kan nås i tilstrekkelig grad 
av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå disse målene.

24) Denne forordning har som mål å forbedre person-
transporten med jernbane i Fellesskapet. Medlemsstatene 
bør derfor kunne gi unntak for transport i regioner der en 
betydelig del av transporten skjer utenfor Fellesskapet.

25) I noen medlemsstater kan jernbaneforetak finne det 
vanskelig å anvende alle bestemmelsene i denne 
forordning når den trer i kraft. Medlemsstatene bør derfor 
kunne gi midlertidig unntak fra anvendelsen av denne 
forordnings bestemmelser om innenlands langtransport 
av personer med jernbane. Det midlertidige unntaket 
bør imidlertid ikke få anvendelse på de bestemmelsene 
i denne forordning som gir funksjonshemmede eller 
bevegelseshemmede personer mulighet til å reise med 
jernbane, eller på retten til uten vanskeligheter å kjøpe 
en billett for transport med jernbane, og heller ikke på 
de bestemmelsene som gjelder jernbaneforetakenes 
ansvar overfor passasjerene og deres reisegods, kravet 
til jernbaneforetakene om at de må være tilstrekkelig 
forsikret, kravet til disse jernbaneforetakene om å treffe 
de tiltakene som er nødvendige for å sikre den personlige 
sikkerheten til passasjerene på jernbanestasjonene og om 
bord på togene, samt kravet til å håndtere risikoer.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktivet endret ved forordning (EF) nr. 
1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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26) Persontransport med jernbane i byer, forsteder og regioner 
skiller seg ut fra fjerntrafikk. Medlemsstatene bør derfor 
kunne gi unntak fra anvendelsen av denne forordnings 
bestemmelser på persontransport med jernbane i byer, 
forsteder og regioner, unntatt visse bestemmelser som bør 
få anvendelse på all persontransport med jernbane i hele 
Fellesskapet.

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

28) Kommisjonen bør særlig ha fullmakt til å vedta 
gjennomføringstiltak. Ettersom disse tiltakene er 
allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i denne forordning eller å utfylle den med 
nye, ikke- grunnleggende bestemmelser, bør de vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

I denne forordning fastsettes regler med hensyn til følgende:

a) opplysninger som jernbaneforetak skal gi, inngåelse av 
transportavtaler, utstedelse av billetter og innføring av 
et edb-basert informasjons- og reservasjonssystem for 
jernbanetransport,

b) jernbaneforetakenes erstatningsansvar og deres 
forsikringsplikt overfor passasjerer og deres reisegods,

c) jernbaneforetakenes forpliktelser overfor passasjerer i 
tilfelle forsinkelser,

d) beskyttelse av og hjelp til funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer som reiser med jernbane,

e) definisjon av og kontroll med kvalitetsstandarder for 
tjenester, håndtering av risikoer for passasjerenes 
personlige sikkerhet og behandling av klager, og

f) alminnelige regler for håndheving.

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 
2006/512/EF (EUT L 200 av 22.07.2006, s. 11).

Artikkel 2

Virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på alle jernbanereiser 
og -tjenester i hele Fellesskapet som utføres av ett eller flere 
jernbaneforetak med lisens i samsvar med rådsdirektiv 95/18/
EF av 19. juni 1995 om lisenser til jernbaneforetak(2).

2. Denne forordning får ikke anvendelse på jernbaneforetak 
og transporttjenester som ikke har lisens i henhold til 
direktiv 95/18/EF.

3. Når denne forordning trer i kraft, får artikkel 9, 11, 12 og 
19, artikkel 20 nr. 1 og artikkel 26 anvendelse på alle former for 
persontransport med jernbane i hele Fellesskapet.

4. Med unntak av bestemmelsene i nr. 3 kan en medlemsstat 
på en oversiktlig måte og uten forskjellsbehandling gi unntak for 
et tidsrom på høyst fem år fra anvendelsen av bestemmelsene i 
denne forordning på innenlands persontransport med jernbane, 
og dette tidsrommet kan forlenges to ganger, begge ganger med 
høyst fem år.

5. Med unntak av bestemmelsene i nr. 3 kan en medlemsstat 
gi unntak fra anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning 
når det gjelder persontransport med jernbane i byer, forsteder 
og regioner. For å kunne skille mellom persontransport med 
jernbane i byer, forsteder og regioner skal medlemsstatene 
anvende definisjonene i rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 
1991 om utvikling av Fellesskapets jernbaner(3). Ved 
anvendelse av disse definisjonene skal medlemsstatene ta 
hensyn til følgende kriterier: avstand, tjenestenes hyppighet, 
antall planlagte stopp, rullende materiell, billettordninger, 
variasjoner med hensyn til antall passasjerer i perioder med høy 
og lav belastning, togtyper og ruteplaner.

6. En medlemsstat kan for et tidsrom på høyst fem år og på 
en oversiktlig måte og uten forskjellsbehandling gi unntak, som 
kan fornyes, fra anvendelsen av visse bestemmelser i denne 
forordning på særlige tjenester eller reiser, når en betydelig del 
av persontransporten med jernbane, herunder med minst ett 
planlagt stopp på en stasjon, finner sted utenfor Fellesskapet.

7. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om unntak 
som er gitt i henhold til nr. 4, 5 og 6. Kommisjonen skal treffe 
egnede tiltak dersom et unntak ikke anses å være i samsvar 
med bestemmelsene i denne artikkel. Senest 3. desember 2014 
skal Kommisjonen oversende Europaparlamentet og Rådet en 
rapport om unntak som er gitt i henhold til nr. 4, 5 og 6.

(2) EFT L 143 av 27.6.1995, s. 70. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/49/EF (EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44).

(3) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25. Direktivet sist endret ved direktiv 2006/103/
EF (EUT L 363 av 20.12.2006, s. 344).
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Artikkel 3

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1. «jernbaneforetak» et jernbaneforetak som definert i 
artikkel 2 i direktiv 2001/14/EF(1) og ethvert offentlig 
eller privat foretak hvis virksomhet er å yte tjenester for 
transport av gods og/eller passasjerer med jernbane, idet 
det forutsettes at foretaket skal sørge for trekkraft; dette 
gjelder også foretak som bare sørger for trekkraft,

2. «transportør» det jernbaneforetaket som passasjeren har 
inngått transportavtale med, eller en rekke etterfølgende 
jernbaneforetak som er ansvarlige i henhold til denne 
avtalen,

3. «utførende transportør» et jernbaneforetak som ikke har 
inngått en transportavtale med passasjeren, men som 
jernbaneforetaket som har inngått avtalen, helt eller delvis 
har overlatt jernbanetransporten til,

4. «infrastrukturforvaltning» ethvert organ eller foretak 
som er ansvarlig for særlig å opprette og vedlikeholde 
jernbaneinfrastrukturen, eller deler av den som definert i 
artikkel 3 i direktiv 91/440/EØF, hvilket også kan omfatte 
forvaltning av kontroll- og sikkerhetssystemene for 
infrastrukturen; infrastrukturforvaltningens funksjoner på 
et jernbanenett eller en del av et jernbanenett kan tildeles 
andre organer eller foretak,

5. «stasjonsforvalter» en forvaltningsenhet i en medlemsstat 
som har ansvaret for forvaltningen av en jernbanestasjon, 
og som kan være infrastrukturforvaltningen,

6. «reisearrangør» en reisearrangør eller formidler, men 
ikke et jernbaneforetak, i henhold til artikkel 2 nr. 2 og 3 i 
direktiv 90/314/EØF(2),

7. «billettutsteder» en detaljist av jernbanetransport 
som inngår transportavtaler og selger billetter for et 
jernbaneforetak eller for egen regning,

8. «transportavtale» en avtale om transport mot eller uten 
betaling mellom et jernbaneforetak eller en billettutsteder 
og en passasjer for å yte én eller flere transporttjenester,

9. «reservasjon» en tillatelse på papir eller i elektronisk format 
som gir rett til transport i henhold til forhåndsbekreftede 
personlige transportordninger,

10. «gjennomgangsbillett» én eller flere billetter som 
utgjør en transportavtale inngått for å gjennomføre 
påfølgende jernbanetjenester som utføres av ett eller flere 
jernbaneforetak,

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF av 26. februar 2001 om 
fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk 
av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (EFT L 75 av 15.3.2001, 
s. 29). Direktivet sist endret ved direktiv 2004/49/EF.

(2) Rådsdirektiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 om pakkereiser, herunder 
pakkeferier og pakketurer (EFT L 158 av 23.6.1990, s. 59).

11. «innenlands persontransport med jernbane» persontransport 
med jernbane som ikke krysser grensen til en medlemsstat,

12. «forsinkelse» forskjellen mellom det tidspunktet 
passasjeren skulle ankomme i henhold til offentliggjort 
ruteplan og vedkommendes faktiske eller forventede 
ankomst,

13. «abonnementskort» eller «periodekort» et kort for et 
ubegrenset antall reiser som gir den innehaveren kortet er 
utstedt til, rett til å reise med tog på en særskilt strekning 
eller et særskilt jernbanenett i et bestemt tidsrom,

14. «edb-basert informasjons- og reservasjonssystem for 
jernbanetransport (CIRSRT)» et edb-basert system 
som inneholder opplysninger om de jernbanetjenestene 
som jernbaneforetakene tilbyr; opplysningene om 
persontransport i CIRSRT skal omfatte følgende:

a) tidtabeller og ruteplaner for persontransport,

b) ledige plasser på passasjertog,

c) takster og særlige vilkår,

d) togenes tilgjengelighet for funksjonshemmede eller 
bevegelseshemmede personer,

e) ordninger som gjør det mulig å reservere eller utstede 
billetter eller gjennomgangsbilletter, i den utstrekning 
brukerne har tilgang til noen av eller alle disse 
ordningene,

15. «funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person» enhver 
person hvis bevegelighet ved bruk av transportmidler er 
nedsatt på grunn av en fysisk funksjonshemning (sensorisk 
eller motorisk, permanent eller midlertidig), psykisk 
funksjonshemning eller svekkelse, eller på grunn av enhver 
annen funksjonshemning, eller alder, og hvis situasjon 
krever behørig oppmerksomhet og tilpasning av de tjenester 
som er tilgjengelige for alle passasjerer, til vedkommendes 
særlige behov,

16. «generelle transportvilkår» transportørens vilkår i form av 
generelle vilkår eller takster som har rettslig gyldighet i hver 
medlemsstat, og som ved inngåelse av transportavtalen er 
blitt en integrert del av den,

17. «kjøretøy» en motorvogn eller en tilhengervogn som 
transporteres i forbindelse med persontransport.
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KAPITTEL II

TRANSPORTAVTALE, INFORMASJON OG 
BILLETTER

Artikkel 4

Transportavtale

Med forbehold for bestemmelsene i dette kapittel er inngåelse 
og gjennomføring av en transportavtale samt levering av 
opplysninger og billetter omfattet av bestemmelsene i 
avdeling II og III i vedlegg I.

Artikkel 5

Sykler

Jernbaneforetakene skal gi passasjerene anledning til å ta med 
seg sykler på toget, eventuelt mot betaling, dersom de er lette 
å håndtere og ikke sjenerer den aktuelle jernbanetjenesten, og 
dersom det rullende materiellet tillater dette.

Artikkel 6

Forbud mot unntak og begrensninger

1. Det kan ikke gis unntak fra eller begrensninger i 
forpliktelsene overfor passasjerer i henhold til denne forordning, 
særlig ikke ved hjelp av et unntak eller en begrensende klausul i 
transportavtalen.

2. Jernbaneforetak kan tilby passasjeren kontraktsmessige 
vilkår som er gunstigere enn dem som er fastsatt i denne 
forordning.

Artikkel 7

Opplysningsplikt dersom en trafikktjeneste opphører

Jernbaneforetak eller eventuelt vedkommende myndigheter 
som har ansvaret for en kontrakt om offentlig tjenesteyting 
av jernbanetransport, skal på en hensiktsmessig måte og før 
den gjennomføres, offentliggjøre beslutningen om at tjenesten 
opphører.

Artikkel 8

Reiseopplysninger

1. Med forbehold for artikkel 10 skal jernbaneforetak og 
billettutstedere som tilbyr transportavtaler på vegne av ett eller 
flere jernbaneforetak, på anmodning minst gi passasjeren de 
opplysningene som er fastsatt i vedlegg II del I, med hensyn 
til de reisene som det aktuelle jernbaneforetaket tilbyr en 
transportavtale for. Billettutstedere som tilbyr transportavtaler 
for egen regning, og reisearrangører skal gi disse opplysningene 
når de foreligger.

2. Jernbaneforetakene skal under reisen minst gi passasjeren 
de opplysningene som er fastsatt i vedlegg II del II.

3. Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 skal framlegges i et mest 
mulig hensiktsmessig format. Det skal i denne forbindelse tas 
særlig hensyn til behovene til personer med hørsels- og/eller 
synshemninger.

Artikkel 9

Tilgang til billetter, gjennomgangsbilletter og reservasjoner

1. Jernbaneforetakene og billettutstederne skal tilby 
billetter, gjennomgangsbilletter og reservasjoner når disse er 
tilgjengelige.

2. Med forbehold for nr. 4 skal jernbaneforetakene 
distribuere billetter til passasjerer via minst ett av følgende 
utsalgssteder:

a) billettkontorer eller billettautomater,

b) telefon, Internett eller annen allment tilgjengelig 
informasjonsteknologi,

c) om bord på togene.

3. Med forbehold for nr. 4 og 5 skal jernbaneforetakene 
distribuere billetter for de tjenestene som tilbys i henhold 
til kontraktene om offentlig tjenesteyting, via minst ett av 
følgende utsalgssteder:

a) billettkontorer eller billettautomater,

b) om bord på togene.

4. Jernbaneforetakene skal gi mulighet til å anskaffe 
billetter til den aktuelle tjenesten om bord på toget, med 
mindre dette begrenses eller nektes av hensyn til sikkerhet eller 
bedrageribekjempelse, obligatorisk togreservasjon eller av 
rimelige kommersielle hensyn.

5. Dersom det ikke finnes billettkontor eller billettautomat 
på avreisestasjonen, skal passasjerene på stasjonen opplyses 
om:

a) muligheten til å kjøpe billetter via telefon eller Internett 
eller om bord på toget, og om hvordan de skal gjøre dette,

b) den nærmeste jernbanestasjonen eller stedet der det finnes 
billettkontor og/eller billettautomater.

Artikkel 10

Reiseopplysninger og reservasjonssystemer

1. For å gi opplysninger og utstede billetter som nevnt 
i denne forordning skal jernbaneforetak og billettutstedere 
benytte CIRSRT, som skal opprettes etter framgangsmåtene 
nevnt i denne artikkel.
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2. De tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI-
er) som er nevnt i direktiv 2001/16/EF, får anvendelse i denne 
forordning.

3. Kommisjonen skal senest 3. desember 2010 og etter 
forslag fra Det europeiske jernbanebyrå (ERA) vedta TSI-en 
for telematikkprogrammer for passasjerer. TSI-en skal gjøre 
det mulig å gi de opplysningene som er fastsatt i vedlegg II, og 
utstede billetter i samsvar med denne forordning.

4. Jernbaneforetak skal tilpasse sitt CIRSRT i henhold 
til de kravene som er fastsatt i TSI-en, i samsvar med en 
gjennomføringsplan fastsatt i nevnte TSI.

5. Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 95/46/
EF skal ingen jernbaneforetak eller billettutstedere gi noen 
opplysninger av personlig karakter om enkeltbestillinger til 
andre jernbaneforetak og/eller billettutstedere.

KAPITTEL III

JERNBANEFORETAKENES ERSTATNINGSANSVAR 
OVERFOR PASSASJERER OG DERES REISEGODS

Artikkel 11

Erstatningsansvar overfor passasjerer og deres reisegods

Med forbehold for bestemmelsene i dette kapittel, og med 
forbehold for gjeldende nasjonal lovgivning som gir passasjerer 
ytterligere erstatning for skader, skal jernbaneforetakenes 
erstatningsansvar overfor passasjerer og deres reisegods 
reguleres av kapittel I, III og IV i avdeling IV, VI og VII i 
vedlegg I.

Artikkel 12

Forsikring

1. Når det gjelder erstatningsansvar overfor passasjerer, skal 
forpliktelsen fastsatt i artikkel 9 i direktiv 95/18/EF forstås slik 
at et jernbaneforetak skal være tilstrekkelig forsikret eller ha 
truffet lignende tiltak for å kunne dekke det erstatningsansvaret 
foretaket har i henhold til denne forordning.

2. Kommisjonen skal senest 3. desember 2010 framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet en rapport om fastsettelse av 
minste forsikringsbeløp for jernbaneforetakene. Nevnte rapport 
skal eventuelt ledsages av passende forslag eller anbefalinger 
om dette spørsmålet.

Artikkel 13

Forskuddsbetalinger

1. Dersom en passasjer blir drept eller skadet, skal 
jernbaneforetaket som nevnt i artikkel 26 nr. 5 i vedlegg I 
omgående og under ingen omstendigheter senere enn 15 dager 
etter at identiteten til den fysiske personen som har rett til 
erstatning, er fastslått, foreta de forskuddsbetalingene som 
måtte være nødvendige for å dekke umiddelbare økonomiske 
behov, og som står i forhold til omfanget av den skaden som er 
forvoldt.

2. Med forbehold for nr. 1 skal en forskuddsbetaling ikke 
være under 21 000 euro per passasjer ved dødsfall.

3. En forskuddsbetaling innebærer ikke en erkjennelse 
av erstatningsansvar, og kan fraregnes et eventuelt senere 
erstatningsbeløp som utbetales på grunnlag av denne 
forordning, men skal tilbakebetales bare i de tilfellene der 
skaden skyldes passasjerens uaktsomhet eller feil, eller dersom 
den personen som har mottatt forskuddsbetalingen, ikke er den 
personen som har rett til erstatning.

Artikkel 14

Bestridelse av erstatningsansvar

Selv om jernbaneforetaket bestrider sitt erstatningsansvar for 
en fysisk skade som en av dets passasjerer er blitt påført, skal 
foretaket treffe alle rimelige tiltak for å bistå en passasjer som 
gjør et erstatningskrav gjeldende overfor tredjemann.

KAPITTEL IV

FORSINKELSER, TAPT KORRESPONDANSE OG 
INNSTILLING AV TOG

Artikkel 15

Erstatningsansvar for forsinkelser, tapt korrespondanse og 
innstilling av tog

Med forbehold for bestemmelsene i dette kapittel skal 
jernbaneforetakenes erstatningsansvar med hensyn til 
forsinkelser, tapt korrespondanse og innstilling av tog omfattes 
av bestemmelsene i kapittel II i avdeling IV i vedlegg I.

Artikkel 16

Refusjon og omlegging av reisen

Når det med rimelighet kan forventes at et tog ankommer 
minst 60 minutter forsinket til det endelige bestemmelsesstedet 
i henhold til transportavtalen, skal passasjeren omgående få 
valget mellom:

a) refusjon av billetten i sin helhet på samme vilkår som da den 
ble kjøpt, for den eller de delene av vedkommendes reise 
som ikke er gjennomført, og for den eller de delene som 
allerede er gjennomført, dersom reisen ikke lenger er av 
interesse med tanke på passasjerens opprinnelige reiseplan, 
samt en returreise ved første anledning til det opprinnelige 
avgangsstedet dersom det er relevant. Refusjonen skal 
utbetales på samme vilkår som for utbetaling av erstatning 
nevnt i artikkel 17, eller

b) fortsettelse eller omlegging av reisen på tilsvarende 
transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet ved 
første anledning, eller

c) fortsettelse eller omlegging av reisen på tilsvarende 
transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet på et 
senere tidspunkt etter passasjerens ønske.
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Artikkel 17

Erstatning for billettprisen

1. Dersom forsinkelsen ikke gir anledning til refusjon av 
billetten i henhold til artikkel 16, kan en passasjer som opplever 
en forsinkelse mellom avreisestedet og bestemmelsesstedet som 
er angitt på billetten, kreve en erstatning av jernbaneforetaket 
uten å miste retten til transport. Erstatningsbeløp for forsinkelser 
skal minst være som følger:

a) 25 % av billettprisen for en forsinkelse på 60 til 119 minutter,

b) 50 % av billettprisen for en forsinkelse på 120 minutter 
eller mer.

Passasjerer med abonnementskort eller periodekort som 
rammes av gjentatte forsinkelser eller innstilling av tog i løpet 
av kortets gyldighetstid, kan søke om en passende erstatning 
i samsvar med jernbaneforetakets erstatningsordninger. Disse 
ordningene skal angi kriteriene som gjelder for forsinkelser og 
beregning av erstatning.

Erstatning for forsinkelser skal beregnes i forhold til den prisen 
som passasjeren faktisk har betalt for den forsinkede tjenesten.

Dersom transportavtalen gjelder en tur-retur-reise, skal 
erstatning for forsinkelse i forbindelse med ut- eller returreise 
beregnes ut fra halvparten av den prisen som er betalt for 
billetten. Likeledes skal prisen for en forsinket tjeneste i en 
hvilken som helst annen form for transportavtale som omfatter 
flere påfølgende delstrekninger, beregnes ut fra full pris.

Beregningen av forsinkelsens varighet skal ikke ta hensyn til 
forsinkelser som jernbaneforetaket kan bevise har oppstått 
utenfor områder der traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap får anvendelse.

2. Erstatningen for billettprisen skal utbetales innen én 
måned etter at erstatningskravet er fremmet. Erstatningen kan 
utbetales som reisekuponger og/eller andre tjenester dersom 
vilkårene er fleksible (særlig med hensyn til gyldighetstid og 
bestemmelsessted). Erstatningen skal utbetales kontant dersom 
passasjeren ønsker dette.

3. Erstatningen for billettprisen skal ikke reduseres ved 
fradrag av transaksjonskostnader som gebyrer og utgifter til 
telefon eller frimerker. Jernbaneforetakene kan innføre en 
minstebeløpsgrense for utbetaling av erstatning. Denne grensen 
skal ikke være over fire euro.

4. Passasjeren har ikke rett til erstatning dersom 
vedkommende er blitt opplyst om forsinkelsen før billetten 
ble kjøpt, eller dersom forsinkelsen på grunn av fortsettelse på 
en annen togforbindelse eller omlegging av reisen er på under 
60 minutter.

Artikkel 18

Assistanse

1. Dersom det oppstår forsinkelser ved ankomst eller avreise, 
skal jernbaneforetaket eller stasjonsforvalteren underrette 
passasjerene om situasjonen og om forventet avgangstid eller 
ankomsttid så snart disse opplysningene foreligger.

2. Ved forsinkelse som nevnt i nr. 1 på over 60 minutter skal 
passasjerene kostnadsfritt få tilbud om følgende:

a) måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til 
ventetiden, dersom slikt finnes om bord på toget eller på 
stasjonen, eller dersom dette kan leveres på rimelige vilkår,

b) hotellinnkvartering eller annen innkvartering samt transport 
mellom jernbanestasjonen og innkvarteringsstedet dersom 
det er nødvendig med et opphold på én eller flere netter, 
eller dersom det er nødvendig med ytterligere opphold, når 
og dersom det er fysisk mulig,

c) transport fra toget til jernbanestasjonen, til et alternativt 
avgangssted eller til det endelige bestemmelsesstedet for 
togforbindelsen dersom toget blir stående på sporet, og 
dersom det er fysisk mulig.

3. Dersom jernbanetjenesten ikke lenger kan gjennomføres, 
skal jernbaneforetaket så snart som mulig organisere alternative 
transporttjenester for passasjerene.

4. På anmodning fra passasjeren skal jernbaneforetaket 
bekrefte på billetten at jernbanetjenesten er forsinket, at 
forsinkelsen eventuelt har ført til tapt korrespondanse eller at 
toget er innstilt.

5. Når nr. 1, 2 og 3 får anvendelse, skal det aktuelle 
jernbaneforetaket være særlig oppmerksom på behovene til 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer og deres 
eventuelle ledsagere.

KAPITTEL V

FUNKSJONSHEMMEDE OG 
BEVEGELSESHEMMEDE PERSONER

Artikkel 19

Rett til transport

1. Jernbaneforetak og stasjonsforvaltere skal med 
aktiv deltaking fra representative organisasjoner for 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer sørge 
for at det finnes eller fastsettes ikke-diskriminerende regler 
for transport av funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer.
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2. Reservasjoner og billetter skal tilbys funksjonshemmede 
og bevegelseshemmede personer uten ekstra omkostninger. 
Et jernbaneforetak, en billettutsteder eller en reisearrangør 
kan ikke nekte å reservere eller utstede en billett til en 
funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person eller kreve at 
vedkommende skal ledsages av en annen person, med mindre 
dette er helt nødvendig for å oppfylle reglene om transport som 
nevnt i nr. 1.

Artikkel 20

Informasjon til funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer

1. På anmodning skal et jernbaneforetak, en billettutsteder 
eller en reisearrangør opplyse funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer om jernbanetjenestenes 
tilgjengelighet og om vilkårene for på- og avstigning på 
rullende materiell i samsvar med reglene om transport nevnt 
i artikkel 19 nr. 1 samt orientere funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer om hvilke hjelpemidler som 
finnes om bord.

2. Et jernbaneforetak, en billettutsteder og/eller en 
reisearrangør som anvender unntaket fastsatt i artikkel 19 
nr. 2, skal på anmodning skriftlig informere den berørte 
funksjonshemmede eller bevegelseshemmede personen om sin 
begrunnelse innen fem arbeidsdager etter at reservasjonen eller 
utstedelsene av billetten er avvist eller kravet om en ledsagende 
person er framsatt.

Artikkel 21

Tilgjengelighet

1. Jernbaneforetak og stasjonsforvaltere skal ved å overholde 
TSI-en for funksjonshemmede og bevegelseshemmede 
personer sørge for at stasjoner, perronger, rullende materiell og 
andre innretninger er tilgjengelige for funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer.

2. Dersom det ikke finnes personale som kan fungere som 
ledsager om bord på toget, eller stasjonen er ubemannet, skal 
jernbaneforetakene eller stasjonsforvalterne treffe alle rimelige 
tiltak for at funksjonshemmede eller bevegelseshemmede 
personer skal kunne reise med tog.

Artikkel 22

Assistanse på jernbanestasjoner

1. Når en funksjonshemmet eller bevegelseshemmet person 
reiser fra, via eller til en bemannet jernbanestasjon, skal 
stasjonsforvalteren omkostningsfritt tilby nødvendig assistanse 
for at vedkommende skal kunne stige på eller av det toget 
vedkommende har kjøpt billett til, med forbehold for reglene 
om transport som er nevnt i artikkel 19 nr. 1.

2. Medlemsstatene kan gi unntak fra nr. 1 for personer som 
benytter seg av togforbindelser, som er omfattet av en kontrakt 
om offentlig tjenesteyting, og som er inngått i samsvar med 
fellesskapsretten, forutsatt at vedkommende myndighet har 
sørget for andre innretninger eller ordninger som sikrer en 
tilsvarende eller høyere grad av tilgang til transporttjenester.

3. På ubemannede stasjoner skal jernbaneforetak og 
stasjonsforvaltere sørge for at informasjonen er lett tilgjengelig 
i samsvar med reglene om transport nevnt i artikkel 19 nr. 1, 
når det gjelder de nærmeste bemannede jernbanestasjonene, 
og omgående tilgjengelig assistanse til funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer.

Artikkel 23

Assistanse om bord

Med forbehold for reglene om transport nevnt i artikkel 19 
nr. 1 skal jernbaneforetakene tilby funksjonshemmede og 
bevegelseshemmede personer omkostningsfri assistanse om 
bord på toget og i forbindelse med på- og avstigning av toget.

Med assistanse om bord menes i denne artikkel alle 
rimelige tiltak som treffes for å gi en funksjonshemmet eller 
bevegelseshemmet person tilgang til de samme tjenestene om 
bord på toget som andre passasjerer har, dersom vedkommendes 
funksjonshemning eller bevegelseshemning er av en slik art at 
vedkommende ikke har selvstendig og sikker tilgang til disse 
tjenestene.

Artikkel 24

Vilkår for assistanse

Jernbaneforetak, stasjonsforvaltere, billettutstedere og 
reisearrangører skal samarbeide om å yte assistanse til 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer i samsvar 
med artikkel 22 og 23 i samsvar med følgende punkter:

a) Assistanse skal ytes under forutsetning av at det 
jernbaneforetaket, den stasjonsforvalteren, den 
billettutstederen eller den reisearrangøren som solgte 
billetten, får beskjed om personens behov for slik assistanse 
senest 48 timer før det er behov for assistanse. Når billetten 
gjelder for flere reiser, er det tilstrekkelig med én beskjed, 
forutsatt at tilstrekkelige opplysninger gis om tidspunktene 
for senere reiser.

b) Jernbaneforetak, stasjonsforvaltere, billettutstedere og 
reisearrangører skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
kunne motta disse beskjedene.

c) Dersom det ikke mottas beskjed i samsvar med bokstav a), 
skal jernbaneforetaket og stasjonsforvalteren i rimelig 
utstrekning yte assistanse slik at den funksjonshemmede 
eller bevegelseshemmede personen kan gjennomføre 
reisen.
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d) Med forbehold for andre enheters myndighet med 
hensyn til områder utenfor jernbanestasjonen skal 
stasjonsforvalteren eller en annen bemyndiget person angi 
de områdene innenfor og utenfor jernbanestasjonen der 
funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer kan 
melde fra om sin ankomst på jernbanestasjonen og om 
nødvendig be om assistanse.

e) Assistanse skal ytes under forutsetning av at den 
funksjonshemmede eller bevegelseshemmede personen 
innfinner seg på det stedet og til den tiden som er angitt 
av det jernbaneforetaket eller den stasjonsforvalteren 
som yter slik assistanse. Det angitte tidspunktet skal 
være høyst 60 minutter før kunngjort avgangstid, eller 
det tidspunktet som alle passasjerer er oppfordret om å 
registrere seg på. Dersom den funksjonshemmede eller 
bevegelseshemmede personen ikke har fått angitt noe 
møtetidspunkt, skal vedkommende innfinne seg på det 
angitte stedet senest 30 minutter før kunngjort avgangstid 
eller registreringstidspunkt for alle passasjerer.

Artikkel 25

Erstatning for bevegelseshjelpemidler eller annet spesifikt 
utstyr

Dersom jernbaneforetaket er erstatningspliktig for helt eller 
delvis tap av eller skade på bevegelseshjelpemidler eller 
annet spesifikt utstyr som benyttes av funksjonshemmede 
eller bevegelseshemmede personer, er det ingen økonomisk 
begrensning.

KAPITTEL VI

SIKKERHET, KLAGER OG TJENESTEKVALITET

Artikkel 26

Passasjerenes personlige sikkerhet

Jernbaneforetakene, infrastrukturforvaltningene og 
stasjonsforvalterne skal etter avtale med offentlige myndigheter 
treffe egnede tiltak på sine respektive ansvarsområder og 
tilpasse dem til det sikkerhetsnivået som offentlige myndigheter 
har fastsatt, for å sikre passasjerenes personlige sikkerhet på 
jernbanestasjonene og om bord på togene, samt for å håndtere 
risikoer. De skal samarbeide og utveksle opplysninger om beste 
praksis for å forebygge handlinger som ville kunne forringe 
sikkerhetsnivået.

Artikkel 27

Klager

1. Jernbaneforetakene skal innføre en klageordning med 
hensyn til de rettighetene og forpliktelsene som følger av 
denne forordning. Jernbaneforetaket skal opplyse passasjerene 
grundig om hvor de kan henvende seg, og om sitt eller sine 
arbeidsspråk.

2. Passasjerer kan framsette en klage til et hvilket som helst 
jernbaneforetak som er berørt. Mottakeren av klagen skal innen 
én måned enten gi et begrunnet svar eller, når situasjonen gjør 
det berettiget, underrette passasjeren om når vedkommende 
kan forvente et svar innen høyst tre måneder fra klagen ble 
framsatt.

3. Jernbaneforetaket skal i den årsrapporten som er nevnt 
i artikkel 28, angi antall og type mottatte klager, behandlede 
klager, svartid og eventuelle forbedringstiltak som er iverksatt.

Artikkel 28

Kvalitetsstandarder for tjenester

1. Jernbaneforetakene skal fastsette kvalitetsstandarder 
for sine tjenester og iverksette et kvalitetsstyringssystem for 
å opprettholde kvaliteten på tjenestene. Kvalitetsstandardene 
for tjenestene skal minst omfatte de punktene som er oppført i 
vedlegg III.

2. Jernbaneforetakene skal overvåke sin egen virksomhet 
på grunnlag av kvalitetsstandardene for tjenestene. 
Jernbaneforetakene skal hvert år sammen med årsrapporten 
offentliggjøre en rapport om kvaliteten på deres tjenester. 
Rapportene om kvaliteten på tjenestene skal offentliggjøres på 
jernbaneforetakenes nettsider. Disse rapportene skal i tillegg 
gjøres tilgjengelige på Det europeiske jernbanebyrås nettsider.

KAPITTEL VII

INFORMASJON OG HÅNDHEVING

Artikkel 29

Informasjon til passasjerene om deres rettigheter

1. Når jernbaneforetak, stasjonsforvaltere og 
reisearrangører selger billetter til transport med jernbane, 
skal de informere passasjerene om deres rettigheter og 
forpliktelser i henhold til denne forordning. For å kunne 
oppfylle denne informasjonsplikten kan jernbaneforetakene, 
stasjonsforvalterne og reisearrangørene anvende et 
sammendrag av bestemmelsene i denne forordning som stilles 
til deres rådighet, og som er utarbeidet av Kommisjonen på alle 
offisielle språk ved Den europeiske unions institusjoner.

2. Jernbaneforetakene og stasjonsforvalterne skal på 
behørig vis informere passasjerene på stasjonen og på toget om 
kontaktopplysninger for det eller de organene som er utpekt av 
medlemsstatene i henhold til artikkel 30.

Artikkel 30

Håndheving

1. Hver medlemsstat skal utpeke ett eller flere tilsynsorganer 
som skal ha ansvar for å håndheve denne forordning. Hvert 
organ skal treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at 
passasjerenes rettigheter overholdes.
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Hvert organ skal være uavhengig av alle 
infrastrukturforvaltninger, avgiftsorganer, fordelingsorganer 
eller jernbaneforetak når det gjelder organisering, finansiering, 
juridisk struktur og beslutningstaking.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om det eller 
de organene som er utpekt i henhold til dette nummer, og om 
dettes eller disses respektive ansvarsområder.

2. Enhver passasjer kan framsette en klage om påstått 
overtredelse av denne forordning overfor vedkommende organ 
som er utpekt i henhold til nr. 1, eller overfor ethvert annet 
vedkommende organ som er utpekt av en medlemsstat.

Artikkel 31

Samarbeid mellom tilsynsorganer

Tilsynsorganene nevnt i artikkel 30 skal utveksle opplysninger 
om sitt arbeid og om sine prinsipper og praksis for 
beslutningstaking for å kunne samordne sine prinsipper om 
beslutningstaking i hele Fellesskapet. Kommisjonen skal bistå 
dem i dette arbeidet.

KAPITTEL VIII

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 32

Sanksjoner

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner for 
overtredelse av bestemmelsene i denne forordning og treffe 
alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene gjennomføres. 
De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 
til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 
innen 3. juni 2010 underrette Kommisjonen om disse reglene 
og tiltakene, og skal umiddelbart underrette den om eventuelle 
senere endringer av dem.

Artikkel 33

Vedlegg

Tiltak med sikte på å endre ikke-grunnleggende deler av denne 
forordning ved å tilpasse vedleggene til denne forordning, 
unntatt vedlegg 1, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll som angitt i artikkel 35 nr. 2.

Artikkel 34

Endring av bestemmelser

1. Tiltak som tar sikte på å endre ikke-grunnleggende deler 
av denne forordning ved å supplere den, og som er nødvendig 
for å gjennomføre artikkel 2, 10 og 12, skal vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som angitt 
i artikkel 35 nr. 2.

2. Tiltak med sikte på å endre ikke-grunnleggende deler av 
denne forordning ved å justere de nevnte finansielle beløpene 
for å ta hensyn til inflasjonen, unntatt de beløpene som er 
angitt i vedlegg I, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll som angitt i artikkel 35 nr. 2.

Artikkel 35

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 11a i direktiv 91/440/EØF.

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

Artikkel 36

Rapportering

Kommisjonen skal senest 3. desember 2012 rapportere til 
Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen og resultatene 
av denne forordning, og særlig om kvalitetsstandardene for 
tjenester.

Rapporten skal bygge på de opplysningene som gis i samsvar 
med denne forordning og artikkel 10b i direktiv 91/440/EØF. 
Rapporten skal om nødvendig inneholde egnede forslag.

Artikkel 37

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft 24 måneder etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Strasbourg, 23. oktober 2007.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING M. LOBO ANTUNES

 President Formann

________
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VEDLEGG I

Utdrag av ensartede regler for avtalen om internasjonal transport av passasjerer og  
reisegods med jernbane (CIV)

Tillegg A

til Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980, som endret ved protokollen om 
endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk av 3. juni 1999

AVDELING II

INNGÅELSE OG GJENNOMFØRING AV TRANSPORTAVTALEN

Artikkel 6

Transportavtale

1. Gjennom transportavtalen forplikter transportøren seg til å transportere passasjerer og eventuelt reisegods og 
kjøretøyer til bestemmelsesstedet og å utlevere reisegodset og kjøretøyene på bestemmelsesstedet.

2. Transportavtalen skal bekreftes ved utstedelse av én eller flere billetter til passasjeren. Med forbehold for artikkel 9 
skal imidlertid en billett som enten mangler, er feil eller er gått tapt, ikke sette spørsmålstegn ved om avtalen eksisterer 
eller er gyldig, da avtalen alltid er underlagt disse ensartede reglene.

3. Billetten skal inntil det motsatte er bevist, være en bekreftelse på transportavtalens inngåelse og innhold.

Artikkel 7

Billett

1. De generelle transportvilkårene skal fastsette billettenes form og innhold samt det språket og de skrifttypene som 
skal brukes når de trykkes og fylles ut.

2. Billetten skal minst inneholde følgende opplysninger:

a) transportøren eller transportørene,

b) en opplysning om at disse ensartede reglene får anvendelse på transporten, med mindre annet er angitt; dette kan 
angis ved bokstavordet CIV,

c) enhver annen angivelse som er nødvendig for å bekrefte transportavtalens inngåelse og innhold, og som gjør det 
mulig for passasjeren å hevde sine rettigheter som følge av denne avtalen.

3. Når passasjeren mottar billetten, skal vedkommende forvisse seg om at billetten stemmer med de opplysningene 
som vedkommende gav.

4. Billetten skal kunne overdras dersom den ikke er utstedt på en navngitt person, og dersom reisen ikke er påbegynt.

5. Billetten kan skrives ut ved elektronisk registrering av data, som kan gjøres om til leselige skrifttegn. 
Framgangsmåten for å registrere og behandle data skal være likeverdig med hensyn til funksjonalitet, særlig når det 
gjelder bevisverdien som disse opplysningene utgjør.

Artikkel 8

Betaling og tilbakebetaling av transportavgift

1. Med mindre annet er avtalt mellom passasjeren og transportøren, skal transportavgiften betales på forhånd.

2. De generelle transportvilkårene skal fastsette på hvilke vilkår transportavgiften kan tilbakebetales.
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Artikkel 9

Rett til transport. Utelukkelse fra transport

1. Passasjeren skal fra reisen påbegynnes, være forsynt med en gyldig billett, og den skal vises fram under 
billettkontrollen. De generelle transportvilkårene kan fastsette:

a) at en passasjer som ikke kan framvise gyldig billett, skal betale en tilleggsavgift utover transportavgiften,

b) at en passasjer som nekter å betale transportavgiften eller tilleggsavgiften med én gang, kan miste retten til transport,

c) om og på hvilke vilkår tilleggsavgiften skal tilbakebetales.

2. De generelle transportvilkårene kan fastsette at passasjerer som:

a) utgjør en fare for togtrafikkens sikkerhet og funksjon eller for andre passasjerers sikkerhet,

b) sjenerer andre passasjerer på en uakseptabel måte,

skal miste retten til transport og kan tvinges til å avbryte reisen, og at slike personer ikke skal ha rett til å få refundert 
verken transportavgiften eller den avgiften som de har betalt for transport av innskrevet reisegods.

Artikkel 10

Oppfyllelse av administrative formaliteter

Passasjeren skal oppfylle de formalitetene som tollmyndighetene eller andre forvaltningsmyndigheter krever.

Artikkel 11

Innstilte og forsinkede tog. Tapt korrespondanse

Transportøren skal om nødvendig bekrefte på billetten at toget er innstilt eller at korrespondansen er tapt.

AVDELING III

TRANSPORT AV HÅNDBAGASJE, DYR, INNSKREVET REISEGODS OG KJØRETØYER

Kapittel I

Felles bestemmelser

Artikkel 12

Gjenstander og dyr som kan tas med

1. Passasjeren kan ta med seg gjenstander som er lette å bære (håndbagasje) samt levende dyr i samsvar med de 
generelle transportvilkårene. Passasjeren kan også ta med seg uhåndterlige gjenstander i samsvar med de særlige 
bestemmelsene i de generelle transportvilkårene. Gjenstander og dyr som vil kunne forulempe eller sjenere passasjerer 
eller forårsake skade, skal ikke tas med som håndbagasje.

2. Passasjeren kan sende gjenstander og dyr som innskrevet reisegods i samsvar med de generelle transportvilkårene.

3. Transportøren kan tillate transport av kjøretøyer i forbindelse med transport av passasjerer i samsvar med særlige 
bestemmelser i de generelle transportvilkårene.

4. Transport av farlig gods som håndbagasje, innskrevet reisegods samt i eller på kjøretøyer som i samsvar med 
denne avdeling transporteres med jernbane, skal være i samsvar med reglement for internasjonal jernbanetransport av 
farlig gods (RID).
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Artikkel 13

Undersøkelse

1. Dersom transportøren har begrunnet mistanke om at transportvilkårene ikke er oppfylt, skal vedkommende ha rett 
til å undersøke om gjenstandene (håndbagasje, innskrevet reisegods, kjøretøyer, herunder deres last) og transporterte dyr 
oppfyller transportvilkårene, når lover og bestemmelser i den staten der undersøkelsen skal finne sted, ikke forbyr det. 
Passasjeren skal inviteres til å være til stede under undersøkelsen. Dersom vedkommende ikke innfinner seg eller ikke 
kan nås, skal transportøren tilkalle to uavhengige vitner.

2. Dersom det konstateres at transportvilkårene ikke er oppfylt, kan transportøren kreve at passasjeren betaler 
kostnadene for undersøkelsen.

Artikkel 14

Oppfyllelse av administrative formaliteter

Passasjeren skal oppfylle de formalitetene som tollmyndighetene eller andre forvaltningsmyndigheter krever, når 
vedkommende medbringer gjenstander (håndbagasje, innskrevet reisegods, kjøretøyer inkludert deres last) eller dyr på 
reisen. Passasjeren skal være til stede under undersøkelsen av disse gjenstandene med mindre det gis unntak i henhold 
til lover og bestemmelser i den enkelte medlemsstat.

KAPITTEL II

Håndbagasje og dyr

Artikkel 15

Tilsyn

Det påhviler passasjeren å føre tilsyn med den håndbagasjen og de dyrene som vedkommende tar med seg.

Kapittel III

Innskrevet reisegods

Artikkel 16

Forsendelse av innskrevet reisegods

1. Avtaleforpliktelsene i forbindelse med transport av innskrevet reisegods skal bekreftes ved utlevering av et 
reisegodsbevis til passasjeren.

2. Med forbehold for artikkel 22 skal imidlertid et reisegodsbevis som enten mangler, er feil eller er gått tapt, ikke 
sette spørsmålstegn ved om avtalene eksisterer eller er gyldige, da avtalene alltid er underlagt disse ensartede reglene.

3. Reisegodsbeviset skal inntil det motsatte er bevist, være en bekreftelse på innskrivingen av reisegodset og 
vilkårene for transporten av det.

4. Inntil det motsatte er bevist, skal det antas at det innskrevne reisegodset var i god stand da transportøren overtok 
det, og at antall kolli og deres vekt stemmer med opplysningene på reisegodsbeviset.

Artikkel 17

Reisegodsbevis

1. De generelle transportvilkårene skal fastsette reisegodsbevisets form og innhold samt det språket og de skrifttypene 
som skal brukes når det trykkes og fylles ut. Artikkel 7 nr. 5 får tilsvarende anvendelse.

2. Reisegodsbeviset skal minst inneholde følgende opplysninger:

a) transportøren eller transportørene,

b) en opplysning om at disse ensartede reglene får anvendelse på transporten, med mindre annet er angitt; dette kan 
angis ved bokstavordet CIV,
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c) enhver annen angivelse som er nødvendig for å bekrefte de avtalemessige forpliktelsene i forbindelse med 
forsendelse av reisegods, og som gjør det mulig for passasjeren å hevde sine rettigheter som følge av denne 
transportavtalen.

3. Når passasjeren mottar reisegodsbeviset, skal vedkommende forvisse seg om at reisegodsbeviset stemmer med de 
opplysningene som vedkommende gav.

Artikkel 18

Innskriving og transport

1. Med mindre annet er fastsatt i de generelle transportvilkårene, skal reisegods innskrives bare mot framvisning av 
en billett som minst gjelder fram til reisegodsets bestemmelsessted. For øvrig skal innskrivingen av reisegods utføres i 
samsvar med gjeldende bestemmelser på avsenderstedet.

2. Når de generelle transportvilkårene fastsetter at reisegods kan tas imot for forsendelse uten framvisning av 
billett, skal bestemmelsene i disse ensartede reglene som angir passasjerens rettigheter og forpliktelser når det gjelder 
innskrevet reisegods, også gjelde for avsenderen av reisegodset.

3. Transportøren kan sende det innskrevne reisegodset med et annet tog eller transportmiddel eller på en annen 
strekning enn den som passasjeren har valgt.

Artikkel 19

Betaling av transportavgift for innskrevet reisegods

Med mindre annet er avtalt mellom passasjeren og transportøren, skal transportavgiften for det innskrevne reisegodset 
betales ved innskriving.

Artikkel 20

Merking av innskrevet reisegods

Passasjeren skal på et lett synlig sted merke hvert kolli av det innskrevne reisegodset, og angi på en leselig og tilstrekkelig 
holdbar måte følgende:

a) sitt navn og sin adresse,

b) bestemmelsessted.

Artikkel 21

Råderett over innskrevet reisegods

1. Dersom omstendighetene tillater det, og det ikke strider mot de bestemmelsene som er fastsatt av tollmyndighetene 
eller andre forvaltningsmyndigheter, kan passasjeren anmode om å få utlevert sitt reisegods på avsenderstedet mot å 
levere fra seg reisegodsbeviset og, dersom det kreves i de generelle transportvilkårene, mot framvisning av billetten.

2. De generelle transportvilkårene kan inneholde andre bestemmelser som gjelder råderett over innskrevet reisegods, 
særlig endringer av bestemmelsesstedet og eventuelle kostnader for passasjeren.

Artikkel 22

Utlevering

1. Innskrevet reisegods skal utleveres mot innlevering av reisegodsbeviset og mot eventuell betaling av kostnadene 
i forbindelse med forsendelsen.

Transportøren skal ha rett til, men ikke være forpliktet til, å undersøke om innehaveren av reisegodsbeviset har rett til 
å få utlevert reisegodset.

2. Sidestilt med utlevering til innehaveren av reisegodsbeviset er følgende tiltak, dersom de er i samsvar med 
gjeldende bestemmelser på bestemmelsesstedet som:

a) utlevering av reisegodset til toll- eller skattemyndighetene i deres ekspedisjonslokaler eller på deres tollagre, når 
transportøren ikke fører tilsyn med disse,

b) når levende dyr overlates til tredjemann.
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3. Innehaveren av reisegodsbeviset kan kreve at reisegodset utleveres på bestemmelsesstedet så snart den avtalte 
tiden og eventuelt den tiden som tollmyndighetene eller andre forvaltningsmyndigheter trenger til behandling, er utløpt.

4. Dersom ikke reisegodsbeviset leveres inn, skal transportøren bare være forpliktet til å utlevere reisegodset til den 
personen som kan godtgjøre sin rett; dersom det beviset som legges fram, er utilstrekkelig, kan transportøren kreve at 
det stilles kausjon.

5. Reisegodset skal utleveres på det bestemmelsesstedet som er angitt ved innskrivingen.

6. Dersom innehaveren av reisegodsbeviset ikke får utlevert reisegodset, kan vedkommende kreve at den datoen og 
det tidspunktet da vedkommende anmodet om utlevering i samsvar med nr. 3, påtegnes reisegodsbeviset.

7. Rettighetshaveren kan nekte å motta reisegodset dersom transportøren ikke etterkommer vedkommendes 
anmodning om å undersøke det innskrevne reisegodset for å fastslå om en påstått skade foreligger.

8. For øvrig skal utlevering av reisegods utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser på bestemmelsesstedet.

Kapittel IV

Kjøretøyer

Artikkel 23

Transportvilkår

De særlige bestemmelsene om transport av kjøretøyer som inngår i de generelle transportvilkårene, skal særlig fastsette 
vilkårene for mottakelse for transport, innskriving, lasting og transport, lossing og utlevering samt passasjerens 
forpliktelser.

Artikkel 24

Transportdokument

1. Avtaleforpliktelsene i forbindelse med transport av kjøretøyer skal bekreftes ved utlevering av et transportdokument 
til passasjeren. Transportdokumentet kan være en del av passasjerens billett.

2. De særlige bestemmelsene som gjelder transport av kjøretøyer, og som inngår i de generelle transportvilkårene, 
skal fastsette transportdokumentets form og innhold samt det språket og de skrifttypene som skal brukes når det trykkes 
og fylles ut. Artikkel 7 nr. 5 får tilsvarende anvendelse.

3. Transportdokumentet skal minst inneholde følgende opplysninger:

a) transportøren eller transportørene,

b) en opplysning om at disse ensartede reglene får anvendelse på transporten, med mindre annet er angitt; dette kan 
angis ved bokstavordet CIV,

c) enhver annen angivelse som er nødvendig for å bekrefte de avtalemessige forpliktelsene i forbindelse med transport 
av kjøretøyer, og som gjør det mulig for passasjeren å hevde sine rettigheter som følge av transportavtalen.

4. Når passasjeren mottar transportdokumentet, skal vedkommende forvisse seg om at det stemmer med de 
opplysningene som vedkommende gav.

Artikkel 25

Gjeldende lovgivning

Med forbehold for bestemmelsene i dette kapittel, får bestemmelsene i kapittel III om transport av reisegods anvendelse 
på kjøretøyer.
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AVDELING IV

TRANSPORTØRANSVAR

Kapittel I

Erstatningsansvar i tilfelle passasjerer dør eller skades

Artikkel 26

Ansvarsgrunnlag

1. Transportøren skal være ansvarlig for skader som oppstår som følge av en passasjers død, personskader eller 
annen fysisk eller psykisk skade forårsaket av en ulykke i forbindelse med jernbanedriften, og som inntreffer mens 
passasjeren oppholder seg om bord på, stiger på eller av en jernbanevogn, uten hensyn til hvilken jernbaneinfrastruktur 
som benyttes.

2. Transportøren fritas for dette ansvaret:

a) dersom ulykken skyldes omstendigheter som ikke kan knyttes til jernbanedriften, og som transportøren, til tross for 
å ha utvist den aktsomhet som forholdene krevde, ikke har kunnet unngå, og hvis følger vedkommende ikke har 
kunnet avverge,

b) i den grad ulykken skyldes en feil som passasjeren har begått,

c) dersom ulykken skyldes tredjemanns oppførsel som transportøren, til tross for å ha utvist den aktsomhet som 
forholdene krevde, ikke har kunnet unngå, og hvis følger vedkommende ikke har kunnet avverge; et annet 
jernbaneforetak som bruker samme jernbaneinfrastruktur, skal ikke regnes som en tredjemann; og regressretten 
skal ikke påvirkes.

3. Dersom ulykken skyldes tredjemanns oppførsel, og dersom transportøren til tross for dette, ikke helt kan fritas for 
sitt ansvar i samsvar med nr. 2 bokstav c), skal transportøren bære ansvaret for hele skaden innenfor de fastsatte grensene 
i disse ensartede reglene med forbehold for eventuell regress overfor tredjemann.

4. Disse ensartede reglene skal ikke berøre ansvar som kan påhvile transportøren i tilfeller som ikke er fastsatt i nr. 1.

5. Dersom en transport som er gjenstand for en enkelt transportavtale, utføres av flere etterfølgende transportører, 
påhviler ansvaret den transportøren som i henhold til transportavtalen utfører den delen av tjenesten som ulykken skjedde 
under, og som førte til passasjerers dødsfall eller personskade. Når denne tjenesten ikke er levert av transportøren, men 
av en utførende transportør, skal de to transportørene være solidarisk ansvarlige i samsvar med disse ensartede reglene.

Artikkel 27

Skadeserstatning ved dødsfall

1. Dersom en passasjer dør, skal skadeserstatningen omfatte:

a) nødvendige kostnader i forbindelse med dødsfallet, særlig kostnader knyttet til transport av den avdøde og 
begravelsen,

b) dersom døden ikke inntreffer umiddelbart, den skadeserstatningen som er fastsatt i artikkel 28.

2. Dersom avdøde hadde eller ville hatt en lovmessig forsørgerplikt overfor personer som ved dødsfallet mister sin 
forsørger, skal det også ytes erstatning for dette tapet. Når det gjelder erstatningskrav fra personer som den avdøde, uten 
å være rettslig forpliktet, hadde påtatt seg å forsørge, får nasjonal lovgivning anvendelse.

Artikkel 28

Skadeserstatning ved personskade

Dersom passasjeren påføres en personskade eller annen fysisk eller psykisk skade, skal skadeserstatningen omfatte:

a) nødvendige kostnader, særlig til behandling og transport,

b) kompensasjon for økonomisk tap som følge av hel eller delvis arbeidsudyktighet, eller som følge av økt behov.
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Artikkel 29

Erstatning for annen personskade

Ved nasjonal lovgivning fastsettes det om og i hvilket omfang transportøren skal utbetale skadeserstatning for andre 
personskader enn dem som er angitt i artikkel 27 og 28.

Artikkel 30

Skadeserstatningens form og størrelse ved dødsfall eller personskade

1. Den skadeserstatningen som er angitt i artikkel 27 nr. 2 og artikkel 28 bokstav b), skal utbetales som et 
engangsbeløp. Dersom nasjonal lovgivning tillater utbetaling av en livrente, skal imidlertid erstatningen utbetales på 
denne måten dersom den skadede passasjeren eller berettigede personer som nevnt i artikkel 27 nr. 2 anmoder om det.

2. Størrelsen på skadeserstatningen som skal utbetales i henhold til nr. 1, skal fastsettes i henhold til nasjonal 
lovgivning. Ved anvendelse av disse ensartede reglene skal imidlertid et engangsbeløp, eller en livrente som tilsvarer 
dette beløpet, fastsettes til høyst 175 000 regneenheter per passasjer, dersom det i nasjonal lovgivning fastsettes et lavere 
maksimumsbeløp.

Artikkel 31

Andre transportmidler

1. Med forbehold for nr. 2 får bestemmelsene om transportøransvar ved passasjerers dødsfall eller personskade ikke 
anvendelse på skader som oppstår under transport, som i samsvar med transportavtalen ikke utgjorde transport med 
jernbane.

2. Dersom jernbanevogner transporteres med ferge, får imidlertid bestemmelsene om ansvar ved passasjerers 
dødsfall eller personskade anvendelse på skader nevnt i artikkel 26 nr. 1 og artikkel 33 nr. 1 som skyldes en ulykke i 
forbindelse med jernbanedriften, og som inntreffer mens passasjeren oppholder seg om bord på eller stiger på eller av 
nevnte vogner.

3. Når jernbanedriften i unntakstilfeller er midlertidig innstilt, og passasjerene blir transportert med et annet 
transportmiddel, skal transportøren være ansvarlig i henhold til disse ensartede reglene.

Kapittel II

Ansvar ved manglende overholdelse av ruteplan

Artikkel 32

Ansvar ved innstilling av tog, forsinkelser eller tapt korrespondanse

1. Transportøren er ansvarlig for skade som påføres passasjeren som følge av innstilling av tog, forsinkelser eller tapt 
korrespondanse, slik at reisen ikke kan fortsette samme dag eller det ikke er fornuftig å gjennomføre den samme dag på 
grunn av de gitte omstendighetene. Skadeserstatningen skal dekke rimelige kostnader til innkvartering samt rimelige 
kostnader for å underrette personer som venter på passasjeren.

2. Transportøren skal fritas for dette ansvaret når innstillingen av tog, forsinkelser eller tapt korrespondanse har en 
av følgene årsaker:

a) omstendigheter som ikke kan knyttes til jernbanedriften, og som transportøren, til tross for å ha utvist den aktsomhet 
som forholdene krevde, ikke har kunnet unngå, og hvis følger vedkommende ikke har kunnet avverge,

b) en feil fra passasjerens side, eller

c) tredjemanns oppførsel som transportøren, til tross for å ha utvist den aktsomhet som forholdene krevde, ikke har 
kunnet unngå, og hvis følger vedkommende ikke har kunnet avverge; et annet jernbaneforetak som bruker samme 
jernbaneinfrastruktur, skal ikke regnes som en tredjemann; og regressretten skal ikke påvirkes.

3. Ved nasjonal lovgivning fastsettes det om og i hvilket omfang transportøren skal utbetale skadeserstatning for 
annen skade enn den som er angitt i nr. 1. Denne bestemmelsen berører ikke artikkel 44.
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Kapittel III

Ansvar for håndbagasje, dyr, innskrevet reisegods og kjøretøyer

AVSNITT 1

Håndbagasje og dyr

Artikkel 33

Ansvar

1. Ved passasjerers dødsfall eller personskade er transportøren også ansvarlig for skade som følge av helt eller delvis 
tap av eller skade på gjenstander som passasjeren hadde på eller med seg som håndbagasje; dette gjelder også for dyr 
som passasjeren hadde tatt med seg. Artikkel 26 får tilsvarende anvendelse.

2. For øvrig er ikke transportøren ansvarlig for helt eller delvis tap av eller skade på gjenstander, håndbagasje eller 
dyr som det i samsvar med artikkel 15 er passasjeren som har ansvar for å føre tilsyn med, med mindre skaden skyldes 
en feil fra transportørens side. De andre artiklene i avdeling IV, unntatt artikkel 51, og avdeling VI får ikke anvendelse 
i dette tilfellet.

Artikkel 34

Begrensning av skadeserstatning ved tap av eller skade på gjenstander

Når transportøren er ansvarlig i henhold til artikkel 33 nr. 1, skal vedkommende utbetale en erstatning opp til et beløp 
på 1 400 regneenheter per passasjer.

Artikkel 35

Ansvarsfritak

Transportøren er ikke ansvarlig overfor passasjeren for skader som skyldes at passasjeren ikke overholder formalitetene 
fastsatt av tollmyndighetene eller andre forvaltningsmyndigheter.

AVSNITT 2

Innskrevet reisegods

Artikkel 36

Ansvarsgrunnlag

1. Transportøren er ansvarlig for skade som skyldes helt eller delvis tap av eller skade på innskrevet reisegods, 
fra det tidspunktet da transportøren tok over reisegodset, og til det er utlevert, samt for forsinkelse i forbindelse med 
utlevering.

2. Transportøren skal fritas for dette ansvaret i den grad tapet, skaden eller forsinkelsen i forbindelse med utleveringen 
skyldes en feil fra passasjerens side, en anvisning fra passasjeren som ikke skyldes en feil fra transportørens side, en 
feil ved selve reisegodset eller forhold som transportøren ikke har kunnet unngå, og hvis følger vedkommende ikke har 
kunnet avverge.

3. Transportøren skal fritas for dette ansvaret i den grad tapet eller skaden skyldes særskilte risikoer som er knyttet 
til ett eller flere av følgende forhold:

a) manglende eller mangelfull emballasje,

b) reisegodsets særskilte beskaffenhet,

c) innlevering av gjenstander som ikke transporteres som reisegods.

Artikkel 37

Bevisbyrde

1. Det er transportøren som skal bevise at tapet, skaden eller forsinkelsen kan tilskrives en av de årsakene som er 
angitt i artikkel 36 nr. 2.



25.6.2015 Nr. 36/101EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2. Dersom transportøren kan godtgjøre at tapet eller skaden med hensyn til omstendighetene i det aktuelle tilfellet 
kan skyldes én eller flere av de særskilte risikoene som er angitt i artikkel 36 nr. 3, skal det antas at dette er tilfellet. 
Rettighetshaveren skal likevel ha rett til å bevise at tapet eller skaden verken helt eller delvis er forårsaket av en av disse 
risikoene.

Artikkel 38

Etterfølgende transportører

Dersom en transport som er gjenstand for en enkelt transportavtale, utføres av flere etterfølgende transportører, blir hver 
transportør ved å motta reisegodset med reisegodsbeviset eller kjøretøyet med transportdokumentet, part i avtalen når det 
gjelder transport av reisegodset eller kjøretøyet, i samsvar med vilkårene på reisegodsbeviset eller transportdokumentet 
og skal påta seg de forpliktelsene som følger av dette. I et slikt tilfelle skal hver transportør være ansvarlig for transporten 
på hele strekningen fram til utlevering finner sted.

Artikkel 39

Utførende transportør

1. Når transportøren helt eller delvis har overdratt ansvaret for transporten til en utførende transportør, enten dette 
skjer i henhold til en rett som følger av transportavtalen eller ikke, skal transportøren likevel være ansvarlig for hele 
transporten.

2. Alle bestemmelsene i disse ensartede reglene som berører transportøransvaret, får anvendelse også på utførende 
transportør for den transporten vedkommende utfører. Artikkel 48 og 52 får anvendelse dersom søksmål reises mot de 
ansatte hos utførende transportør eller andre personer som bistår vedkommende med å gjennomføre transporten.

3. En særavtale der transportøren påtar seg forpliktelser som ikke er pålagt i henhold til disse ensartede reglene, eller 
avstår fra rettigheter som følger av disse ensartede reglene, har ingen gyldighet for utførende transportører som ikke 
uttrykkelig og skriftlig har godtatt dem. Transportøren er likevel bundet av sine forpliktelser eller de avståelsene som 
følger av nevnte særavtale, uansett om utførende transportør har godtatt den eller ikke.

4. Når og i den grad både transportøren og den utførende transportøren er ansvarlige, skal de ha solidaransvar.

5. Det samlede erstatningsbeløpet som skal utbetales av transportøren, den utførende transportøren samt av deres 
ansatte eller andre personer som bistår med å gjennomføre transporten, skal ikke overstige de grensene som er fastsatt i 
disse ensartede reglene.

6. Denne artikkel berører ikke retten til regress som kan foreligge mellom transportøren og den utførende 
transportøren.

Artikkel 40

Formodning om tap

1. Rettighetshaver kan, uten å framlegge ytterligere bevis, anse et kolli av reisegodset som tapt dersom det ikke er 
utlevert eller har vært tilgjengelig for utlevering til vedkommende innen 14 dager fra det ble begjært utlevert i samsvar 
med artikkel 22 nr. 3.

2. Dersom et kolli av reisegodset som har vært ansett som tapt, kommer til rette innen ett år fra reisegodset ble 
begjært utlevert, skal transportøren underrette rettighetshaveren dersom adressen til vedkommende er kjent eller kan 
framskaffes.

3. Rettighetshaveren kan begjære kolliet av reisegodset utlevert innen 30 dager etter å ha mottatt en underretning 
som nevnt i nr. 2. I så fall skal vedkommende betale kostnadene for å transportere kolliet fra avsenderstedet til det stedet 
utleveringen skal finne sted, og tilbakebetale den mottatte erstatningen med eventuelt fradrag for de kostnadene som kan 
tas med i erstatningen. Vedkommende skal likevel beholde retten til å kreve erstatning for forsinket utlevering i henhold 
til artikkel 43.

4. Dersom kolliet som er kommet til rette, ikke er begjært utlevert innen den fristen som er fastsatt i nr. 3, eller 
dersom kolliet kommer til rette over ett år etter at det ble begjært utlevert, skal transportøren ha råderett over det i 
samsvar med lover og bestemmelser som gjelder på det stedet der kolliet befinner seg.
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Artikkel 41

Erstatning ved tap

1. Ved helt eller delvis tap av innskrevet reisegods er transportøren ikke skyldig i å betale noen annen skadeserstatning 
enn følgende:

a) dersom skadens størrelse er påvist, en erstatning som tilsvarer nevnte beløp, men som ikke overstiger 80 regneenheter 
per kilogram tapt bruttomengde, eller 1 200 regneenheter per kolli reisegods,

b) dersom skadens størrelse ikke er påvist, en fast erstatning på 20 regneenheter per kilogram tapt bruttomengde, 
eller 300 regneenheter per kolli reisegods.

Hvorvidt det skal utbetales erstatning per tapt bruttomengde eller per kolli reisegods, skal fastsettes i de generelle 
transportvilkårene.

2. Transportøren skal i tillegg tilbakebetale transportavgiften for reisegodset og andre beløp som er betalt i 
forbindelse med transporten av det tapte kolliet, samt toll og særavgifter som allerede er betalt.

Artikkel 42

Erstatning ved skade

1. Ved skade på innskrevet reisegods skal transportøren betale erstatning tilsvarende tapt verdi på reisegodset, men 
ingen ytterligere skadeserstatning.

2. Erstatningen skal ikke overstige følgende:

a) dersom det samlede reisegodset er forringet i verdi som følge av skaden, det beløpet som ville ha blitt betalt ved 
fullstendig tap,

b) dersom bare en del av reisegodset er forringet i verdi som følge av skaden, det beløpet som ville ha blitt betalt 
dersom den skadede delen var gått tapt.

Artikkel 43

Erstatning ved forsinket levering

1. Ved forsinket utlevering av det innskrevne reisegodset skal transportøren for hver påbegynt 24-timersperiode 
regnet fra det tidspunktet da reisegodset ble begjært utlevert, men høyst for 14 dager, betale følgende:

a) dersom rettighetshaveren påviser at det i forbindelse med forsinkelsen er oppstått et tap eller skade, en erstatning som 
tilsvarer skadens størrelse, men som ikke overstiger 0,80 regneenheter per kilogram bruttomengde av reisegodset 
eller 14 regneenheter per kolli reisegods av for sent utlevert reisegods,

b) dersom rettighetshaveren ikke kan påvise at det i forbindelse med forsinkelsen er oppstått skade, en fast erstatning 
på 0,14 regneenheter per kilogram bruttomengde av reisegodset eller 2,80 regneenheter per kolli reisegods av for 
sent utlevert reisegods.

Hvorvidt det skal utbetales erstatning per tapt kilogram eller per kolli reisegods, skal fastsettes i de generelle 
transportvilkårene.

2. Ved fullstendig tap av reisegods skal det ikke utbetales erstatning som fastsatt i nr. 1 i tillegg til den erstatningen 
som er fastsatt i artikkel 41.

3. Ved delvis tap av reisegods skal det utbetales erstatning som fastsatt i nr. 1 for den delen av reisegodset som ikke 
er gått tapt.

4. Ved skade på reisegods som ikke skyldes forsinket utlevering, skal det eventuelt utbetales erstatning som fastsatt 
i nr. 1 i tillegg til den erstatningen som er fastsatt i artikkel 42.

5. Den samlede erstatningen i henhold til nr. 1 og artikkel 41 og 42 skal ikke under noen omstendigheter overstige 
den erstatningen som skal utbetales dersom hele reisegodset var gått tapt.
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AVSNITT 3

Kjøretøyer

Artikkel 44

Erstatning ved forsinkelse

1. Dersom lastingen av et kjøretøy blir forsinket som følge av en omstendighet som kan tilskrives transportøren, eller 
dersom leveringen av et kjøretøy er forsinket, skal transportøren, når rettighetshaveren beviser at det dermed er oppstått 
skade, betale en erstatning som ikke kan være større enn transportavgiften.

2. Dersom det på grunn av en omstendighet som kan tilskrives transportøren, oppstår en forsinkelse ved lastingen, og 
rettighetshaveren som følge av dette gir avkall på å gjennomføre transportavtalen, skal vedkommende få transportavgiften 
tilbakebetalt. I tillegg kan rettighetshaveren kreve en erstatning som ikke kan være større enn transportavgiften, dersom 
vedkommende kan bevise at det er oppstått skade som følge av forsinkelsen.

Artikkel 45

Erstatning ved tap

Ved helt eller delvis tap av et kjøretøy skal den erstatningen som skal utbetales til rettighetshaveren for påvist skade, 
beregnes ut fra kjøretøyets bruksverdi. Erstatningen skal ikke overstige 8 000 regneenheter. En tilhengervogn med eller 
uten last skal regnes som et selvstendig kjøretøy.

Artikkel 46

Erstatning i forbindelse med andre gjenstander

1. Med hensyn til gjenstander som er etterlatt i kjøretøyet, eller som befinner seg i bagasjerom (f.eks. bagasje- 
eller skibokser), og som er solid festet til kjøretøyet, er transportøren ansvarlig bare for skade som skyldes feil fra 
transportørens side. Den samlede erstatningen skal ikke overstige 1 400 regneenheter.

2. Når det gjelder gjenstander som er festet på utsiden av kjøretøyet, herunder de bagasjeboksene som er nevnt i 
nr. 1, er transportøren ansvarlig bare for de gjenstandene som er festet på utsiden av kjøretøyet, dersom det kan bevises 
at skaden skyldes en handling eller en unnlatelse fra transportørens side, enten utført med hensikt for å forårsake en slik 
skade eller utført skjødesløst og vel vitende om at en slik skade sannsynligvis ville kunne oppstå.

Artikkel 47

Gjeldende lovgivning

Med forbehold for bestemmelsene i dette avsnitt får bestemmelsene i avsnitt 2 om erstatning for reisegods anvendelse 
på kjøretøyer.

Kapittel IV

Felles bestemmelser

Artikkel 48

Bortfall av rett til å påberope seg begrensning av ansvar

Begrensning av ansvar som fastsatt i disse ensartede reglene samt de bestemmelsene i nasjonal lovgivning som begrenser 
erstatningen til et fastsatt beløp, får ikke anvendelse dersom det kan bevises at skaden skyldes en handling eller en 
unnlatelse fra transportørens side, enten utført med hensikt for å forårsake en slik skade eller utført skjødesløst og vel 
vitende om at en slik skade sannsynligvis ville kunne oppstå.

Artikkel 49

Omregning og renter

1. Når beregningen av erstatningen innebærer omregning av beløp i utenlandsk valuta, skal omregningen gjøres etter 
gjeldende valutakurs den aktuelle dagen og på det stedet der erstatningen skal utbetales.
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2. Rettighetshaveren kan kreve renter av erstatningen på fem prosent per år fra og med den dagen da kravet ble 
framsatt i henhold til artikkel 55 eller, dersom det ikke er framsatt noe krav, fra og med den dagen rettsforfølgning ble 
innledet.

3. Dersom det imidlertid gjelder erstatning som skal utbetales i henhold til artikkel 27 og 28, skal rentene løpe først 
fra den dagen da de omstendighetene som er lagt til grunn for beregning av erstatningsbeløpet, oppstod, dersom denne 
dagen er senere enn den dagen da kravet ble framsatt eller rettsforfølgning innledet.

4. Dersom det gjelder reisegods, skal det utbetales renter bare dersom erstatningsbeløpet overstiger 16 regneenheter 
per reisegodsbevis.

5. Dersom en rettighetshaver med hensyn til reisegods ikke innen en rimelig fastsatt tidsfrist framlegger for 
transportøren de underlagsdokumentene som er nødvendige for å sluttbehandle kravet, skal det ikke betales renter fra 
tidsfristen går ut til disse dokumentene er avlevert.

Artikkel 50

Ansvar ved atomulykke

Transportøren skal fritas for ansvar som påhviler vedkommende i henhold til disse ensartede reglene, ved skade som 
er forårsaket av en atomulykke, når den driftsansvarlige for atomanlegget eller en annen stedfortredende person er 
ansvarlig for skaden i henhold til statens lover og bestemmelser om ansvar på atomenergiområdet.

Artikkel 51

Personer som transportøren er ansvarlig for

Transportøren er ansvarlig for sine ansatte og andre personer som vedkommende benytter for å få utført transporten, 
når disse ansatte og andre personer utfører sine arbeidsoppgaver. Forvaltningene av jernbaneinfrastrukturen for de 
strekningene der transporten utføres, skal anses som personer som transportøren benytter for å få utført transporten.

Artikkel 52

Andre klagemuligheter

1. I alle tilfeller der disse ensartede reglene får anvendelse, kan et erstatningskrav mot transportøren, uansett på 
hvilket grunnlag det hviler, gjøres gjeldende bare i henhold til de vilkårene og begrensningene som finnes i disse 
ensartede reglene.

2. Det samme gjelder krav mot personalet eller andre personer som transportøren har ansvaret for i henhold til 
artikkel 51.

AVDELING V

PASSASJERENS ANSVAR

Artikkel 53

Særlige prinsipper for ansvar

Passasjeren er ansvarlig overfor transportøren for enhver skade:

a) som skyldes at han eller hun ikke overholder sine forpliktelser i henhold til

1. artikkel 10, 14 og 20,

2. de særlige bestemmelsene om transport av kjøretøyer som inngår i de generelle transportvilkårene,

3. reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods (RID), eller

b) som er forårsaket av gjenstander eller dyr som passasjeren tar med seg,

med mindre passasjeren beviser at skaden er forårsaket av omstendigheter som vedkommende ikke kunne unngå, og 
med følger som vedkommende ikke kunne avverge, til tross for at vedkommende utviste det behørige hensynet som 
kreves av en ansvarsbevisst passasjer. Denne bestemmelsen får ikke anvendelse på transportøransvaret i henhold til 
artikkel 26 og 33 nr. 1.
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AVDELING VI

UTØVELSE AV RETTIGHETER

Artikkel 54

Konstatering av delvis tap eller skade

1. Når transportøren oppdager eller antar, eller rettighetshaveren hevder, at en gjenstand som skulle transporteres 
av transportøren (reisegods, kjøretøyer) er gått helt eller delvis tapt, eller er skadet, skal transportøren umiddelbart og 
om mulig i nærvær av rettighetshaveren utferdige en rapport som, alt etter skadens art, angir gjenstandens tilstand og så 
nøye som mulig angir skadens omfang, årsak og tidspunktet for når den oppstod.

2. En kopi av denne rapporten skal utleveres omkostningsfritt til rettighetshaveren.

3. Dersom rettighetshaveren ikke godtar opplysningene i rapporten, kan vedkommende kreve at reisegodsets eller 
kjøretøyets tilstand samt skadens årsak og omfang fastslås av en sakkyndig som partene i transportavtalen eller en 
domstol utpeker. Framgangsmåten skal rette seg etter lover og bestemmelser i den staten der konstateringen finner sted.

Artikkel 55

Erstatningskrav

1. Erstatningskrav som gjelder transportøransvar i forbindelse med passasjerers dødsfall eller personskade, skal inngis 
skriftlig til den transportøren som det kan reises søksmål mot. Dersom en transport omfattes av én enkelt transportavtale 
og utføres av flere etterfølgende transportører, kan kravene også reises mot den første eller siste transportøren samt mot 
den transportøren som har sitt hovedforetak, den filialen eller den virksomheten som har inngått transportavtalen, i den 
staten der passasjeren har bopel eller fast opphold.

2. Andre erstatningskrav som gjelder transportavtalen, skal inngis skriftlig til den transportøren som er angitt i 
artikkel 56 nr. 2 og 3.

3. De dokumentene som rettighetshaveren anser som nyttige å vedlegge sitt erstatningskrav, skal inngis enten i 
original form eller som kopier, og i så fall være behørig attestert dersom transportøren anmoder om dette. Når kravet 
behandles, kan transportøren kreve å få utlevert reisegodsbeviset og transportdokumentet.

Artikkel 56

Transportører som det kan reises søksmål mot

1. Erstatningssøksmål på grunnlag av transportøransvar i tilfelle passasjerers dødsfall eller personskade kan reises 
bare mot en transportør som er ansvarlig i henhold til artikkel 26 nr. 5.

2. Med forbehold for nr. 4 kan passasjerer reise andre søksmål på grunnlag av transportavtalen bare mot den 
første eller den siste transportøren, eller mot den transportøren som gjennomførte den delen av transporten der den 
begivenheten som er årsaken til at det reises søksmål, fant sted.

3. Med hensyn til transport som gjennomføres av etterfølgende transportører, kan det reises søksmål mot den 
transportøren som skal utlevere reisegodset eller kjøretøyet, som med vedkommendes samtykke er påført reisegodsbeviset 
eller transportdokumentet i samsvar med nr. 2, selv om vedkommende ikke har mottatt reisegodset eller kjøretøyet.

4. Et søksmål om tilbakebetaling av et beløp som er utbetalt i henhold til transportavtalen, kan reises mot den 
transportøren som har tatt imot dette beløpet, eller mot den transportøren som tok imot beløpet for vedkommende.

5. Det kan reises søksmål mot en annen transportør enn dem som er angitt i 2 og 4, dersom søksmålet framkommer 
som et motsøksmål eller innsigelse, og hovedsøksmålet er basert på den samme transportavtalen.

6. I den utstrekning disse ensartede reglene får anvendelse på utførende transportør, kan søksmål også gjøres 
gjeldende mot vedkommende.

7. Dersom saksøkeren har valget mellom flere transportører, skal retten til å velge opphøre idet søksmål rettes mot 
én av dem; dette skal også gjelde dersom saksøkeren har valget mellom én eller flere transportører og en utførende 
transportør.
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Artikkel 58

Bortfall av retten til å reise søksmål ved dødsfall eller personskade

1. Retten til å reise søksmål på grunnlag av transportøransvar ved passasjerers dødsfall eller personskade bortfaller 
dersom rettighetshaveren ikke melder fra om skaden til en av de transportørene som det kan reises søksmål mot i henhold 
til artikkel 55 nr. 1, senest tolv måneder etter at vedkommende fikk kjennskap til skaden. Dersom rettighetshaveren 
muntlig melder fra om skaden til transportøren, skal vedkommende gi rettighetshaveren en bekreftelse på den muntlige 
meddelelsen.

2. Retten til å reise søksmål bortfaller imidlertid ikke dersom

a) rettighetshaver innen den fristen som er fastsatt i nr. 1, reiser et krav mot en av de transportørene som er nevnt i 
artikkel 55 nr. 1,

b) ansvarlig transportør innen den fristen som er fastsatt i nr. 1, har fått kjennskap til passasjerens skade på annen måte,

c) meddelelse om skaden ikke er innlevert eller er innlevert for sent som følge av omstendigheter som ikke kan lastes 
rettighetshaveren,

d) rettighetshaver beviser at skaden skyldes en feil fra transportørens side.

Artikkel 59

Bortfall av retten til å reise søksmål som følge av transport av reisegods

1. Når rettighetshaveren mottar reisegodset, bortfaller retten til å reise ethvert søksmål mot transportøren for delvis 
tap, skade eller forsinket levering som følge av transportavtalen.

2. Retten til å reise søksmål bortfaller imidlertid ikke

a) ved delvis tap eller skade, dersom

1. tapet eller skaden ble konstatert i samsvar med artikkel 54 før rettighetshaveren mottok reisegodset,

2. konstateringen som skulle ha vært utført i samsvar med artikkel 54, ikke ble utført utelukkende som følge av en 
feil fra transportørens side,

b) ved ikke-synlig skade som først konstateres etter at rettighetshaveren har mottatt reisegodset, dersom vedkommende

1. forlanger konstatering i samsvar med artikkel 54 umiddelbart etter at skaden er oppdaget, og senest tre dager 
etter at reisegodset er mottatt, og

2. også beviser at skaden er skjedd i tidsrommet fra da transportøren mottok reisegodset, og til det ble utlevert,

c) ved forsinket levering dersom rettighetshaveren innen tjueen dager gjør sin rett gjeldende overfor en av de 
transportørene som er angitt i artikkel 56 nr. 3,

d) dersom rettighetshaveren beviser at skaden skyldes en feil fra transportørens side.

Artikkel 60

Foreldelse av krav

1. Foreldelsesfristen for å reise erstatningssøksmål på grunnlag av transportøransvar ved passasjerers dødsfall og 
personskade er:

a) for passasjeren, tre år regnet fra dagen etter at hendelsen inntraff,

b) for andre rettighetshavere, tre år regnet fra dagen etter passasjerens dødsfall, men senest fem år regnet fra dagen 
etter at hendelsen inntraff.
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2. Foreldelsesfristen for andre krav som følger av transportavtalen, er ett år. Foreldelsesfristen er imidlertid to år 
dersom det dreier seg om et krav som er reist som følge av en handling eller en unnlatelse, enten utført med hensikt for 
å forårsake en slik skade eller utført skjødesløst og vel vitende om at en slik skade ville kunne oppstå.

3. Foreldelsesfristen som er angitt i nr. 2, løper:

a) ved krav om erstatning for fullstendig tap, fra fjortende dag etter at den tidsfristen som er fastsatt i artikkel 22 nr. 3, 
er utløpt,

b) ved krav om erstatning for delvis tap, skade eller forsinket levering, fra den dagen da utleveringen fant sted,

c) i alle andre tilfeller som gjelder persontransport, fra den dagen da billettens gyldighetstid utløp.

Den dagen som angir begynnelsen av foreldelsesfristen, skal ikke regnes med i denne fristen.

4. […]

5. […]

6. For øvrig gjelder nasjonal lovgivning for utsettelse og avbrytelse av foreldelsesfristen.

AVDELING VII

FORHOLDET MELLOM TRANSPORTØRENE

Artikkel 61

Deling av transportavgiften

1. Enhver transportør skal betale til de berørte transportørene den andelen av transportavgiften som tilkommer dem, 
og som enten er innkrevd eller skal innkreves. Betalingsmåten skal fastsettes etter avtale mellom transportørene.

2. Artikkel 6 nr. 3, artikkel 16 nr. 3 og artikkel 25 får også anvendelse på forholdet mellom etterfølgende transportører.

Artikkel 62

Regressrett

1. En transportør som har utbetalt en erstatning etter disse ensartede reglene, har en regressrett overfor de 
transportørene som har deltatt i transporten, etter følgende bestemmelser:

a) Den transportøren som har forårsaket skaden, er eneansvarlig for denne.

b) Dersom skaden er forårsaket av flere transportører, skal hver av dem svare for den delen av skaden som hver enkelt 
har forårsaket; dersom det er umulig å skjelne på denne måten, skal erstatningen fordeles mellom dem i samsvar 
med bokstav c).

c) Dersom det ikke kan bevises hvem av transportørene som har forårsaket skaden, skal erstatningen fordeles på 
alle transportører som har deltatt i transporten, unntatt dem som kan bevise at skaden ikke er forårsaket av dem; 
fordelingen skjer etter den forholdsmessige andelen av transportavgiften som tilfaller hver transportør.

2. Dersom en av disse transportørene er insolvent, skal den andelen som tilfaller vedkommende, og som ikke 
er betalt av vedkommende, fordeles på alle de andre transportørene som har deltatt i transporten, i henhold til den 
forholdsmessige andelen av transportavgiften som tilfaller hver av dem.

Artikkel 63

Framgangsmåte ved regress

1. En transportør som har mottatt et regresskrav i henhold til artikkel 62, kan ikke bestride rettmessigheten til en 
betaling som den transportøren som fremmer regresskrav, har gjort, dersom erstatningsbeløpet er fastslått av en domstol, 
og sistnevnte transportør er blitt behørig underrettet om rettssaken, og vedkommende har kunnet gripe inn i saken.
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Domstolen i hovedspørsmålet skal fastsette de fristene som skal gjelde for slik forkynning og inngripen.

2. Den transportøren som benytter seg av sin regressrett, skal fremme sitt regresskrav under én og samme rettssak 
mot alle de transportørene som vedkommende ikke har oppnådd en ordning med; i motsatt fall taper vedkommende sin 
rett til å gjøre regress gjeldende mot dem som vedkommende ikke har innstevnet.

3. Domstolen skal avgjøre alle forelagte regresskrav ved én og samme dom.

4. Den transportøren som ønsker å gjøre sin regressrett gjeldende, kan bringe saken inn for en domstol i den staten 
der en av de transportørene som har deltatt i transporten, har sitt hovedforetak eller den filialen eller avdelingen som har 
inngått transportavtalen.

5. Når et søksmål skal reises mot flere transportører, skal den transportøren som har regressrett, velge den domstolen 
som vedkommende ønsker å bringe saken inn for, blant dem som er kompetente i henhold til nr. 4.

6. Regressaker kan ikke tas inn i erstatningssaker som er fremmet av rettighetshaveren i henhold til transportavtalen.

Artikkel 64

Avtaler som gjelder regresskrav

Transportørene kan fritt seg imellom enes om bestemmelser som avviker fra artikkel 61 og 62.

___________
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VEDLEGG II

MINSTEOPPLYSNINGER SOM SKAL GIS AV JERNBANEFORETAKENE OG/ELLER 
BILLETTUTSTEDERNE

Del I: Opplysninger før reisen

Generelle avtalevilkår

Tidsplaner og vilkår for raskeste reise

Tidsplaner og vilkår for rimeligste reise

Tilgjengelighet, vilkår for på- og avstigning og hvilke hjelpemidler som finnes om bord på toget for funksjonshemmede 
og bevegelseshemmede personer

Tilgjengelighet og vilkår for å ta med sykler

Tilgang på plasser for røykere og ikke-røykere, på første og annen klasse samt i ligge- og sovevogner

Enhver hendelse som vil kunne avbryte eller forsinke reisen

Tilgang til tjenester om bord på toget

Framgangsmåte for å få utlevert tapt reisegods

Framgangsmåter for å inngi klage

Del II: Opplysninger på reisen

Tjenester om bord på toget

Neste stasjon

Forsinkelser

Viktigste korresponderende tog

Spørsmål som gjelder sikkerhet og trygghet

_________
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VEDLEGG III

MINSTESTANDARDER FOR TJENESTEKVALITET

Opplysninger og billetter

Forbindelsenes punktlighet og generelle prinsipper for håndtering av trafikkforstyrrelser

Innstilling av tog

Rengjøring av rullende materiell og stasjonsbygninger (luftkvalitet i vognene, toalettenes hygieniske standard osv.)

Undersøkelse om kundetilfredshet

Klagebehandling, refusjon og erstatning dersom kvalitetsstandardene for tjenester ikke oppfylles

Assistanse til personer med funksjonshemning eller nedsatt bevegelighet

___________________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsforordning nr. 19/65/EØF av 2. mars 
1965 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse 
grupper av avtaler og samordnet opptreden(1), særlig artikkel 1,

etter offentliggjøring av utkast til forordning,

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning nr. 19/65/EØF gis Kommisjonen 
myndighet til gjennom en forordning å anvende 
artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte(2) på visse grupper av vertikale avtaler og 
tilsvarende samordnet opptreden som faller inn under 
traktatens artikkel 101 nr. 1. Gruppeunntaksforordninger 
får anvendelse på vertikale avtaler som oppfyller visse 
vilkår, og de kan være generelle eller sektorspesifikke.

2) Kommisjonen har definert en gruppe av vertikale avtaler 
som den mener normalt oppfyller vilkårene fastsatt 
i traktatens artikkel 101 nr. 3, og har derfor vedtatt 
kommisjonsforordning (EU) nr. 330/2010 av 20. april 
2010 om anvendelsen av artikkel 101 nr. 3 i traktaten 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 28.5.2010, s. 52, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 91/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 13.

(1) EFT 36 av 6.3.1965, s. 533/65.
(2) Med virkning fra 1. desember 2009 har artikkel 81 i EF-traktaten blitt 

artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte. De to 
artiklene er innholdsmessig identiske. I denne forordning bør henvisninger 
til artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte forstås som 
henvisninger til artikkel 81 i EF-traktaten der det er relevant.

om Den europeiske unions virkemåte på grupper av 
vertikale avtaler og samordnet opptreden(3), som erstatter 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999(4).

3) Motorvognsektoren, som omfatter både personbiler 
og nyttekjøretøyer, har vært underlagt særlige 
gruppeunntaksforordninger siden 1985, hvorav den siste 
er kommisjonsforordning (EF) nr. 1400/2002 av 31. juli 
2002 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på 
grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden i 
motorvognsektoren(5). I forordning (EF) nr. 2790/1999 
ble det uttrykkelig angitt at forordningen ikke fikk 
anvendelse på vertikale avtaler hvis gjenstand var omfattet 
av virkeområdet for en annen gruppeunntaksforordning. 
Motorvognsektoren har derfor ikke vært omfattet av den 
forordningen.

4) Forordning (EF) nr. 1400/2002 opphører å gjelde 
31. mai 2010. Motorvognsektoren bør imidlertid fortsatt 
dra fordel av et gruppeunntak for å forenkle de berørte 
foretakenes administrasjon og redusere deres kostnader 
i forbindelse med overholdelse, samtidig som det sikres 
en effektiv overvåking av markedene i samsvar med 
traktatens artikkel 103 nr. 2 bokstav b).

5) Erfaringene som er gjort siden 2002 med hensyn 
til distribusjon av nye motorvogner, distribusjon 
av reservedeler samt yting av reparasjons- og 
vedlikeholdstjenester for motorvogner, gjør det 
mulig å fastsette en gruppe av vertikale avtaler for 
motorvognsektoren som normalt kan anses å oppfylle 
vilkårene i traktatens artikkel 101 nr. 3.

6) Denne gruppen omfatter vertikale avtaler om kjøp, 
salg eller videresalg av nye motorvogner, vertikale 
avtaler om kjøp, salg eller videresalg av reservedeler 
til motorvogner og vertikale avtaler om yting av 
reparasjons- og vedlikeholdstjenester for slike 
motorvogner dersom avtalene inngås mellom ikke-
konkurrerende foretak, mellom visse konkurrenter eller 
av visse sammenslutninger av detaljister eller reparatører. 
Den omfatter også vertikale avtaler som inneholder 
tilleggsbestemmelser om overdragelse eller utnyttelse av 
immaterialrettigheter. Uttrykket «vertikale avtaler» bør 
derfor defineres slik at det omfatter både slike avtaler og 
tilsvarende samordnet opptreden.

(3) EUT L 102 av 23.4.2010, s. 1.
(4) EFT L 336 av 29.12.1999, s. 21.
(5) EFT L 203 av 1.8.2002, s. 30.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010

av 27. mai 2010

om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på grupper av 
vertikale avtaler og samordnet opptreden i motorvognsektoren(*)

2015/EØS/36/16
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7) Visse typer av vertikale avtaler kan forbedre den 
økonomiske effektiviteten innenfor en produksjons- 
eller distribusjonskjede ved å muliggjøre bedre 
samordning mellom de deltakende foretakene. De kan 
særlig føre til en reduksjon i partenes transaksjons- og 
distribusjonskostnader og sikre et best mulig investerings- 
og salgsnivå.

8) Sannsynligheten for at slike effektivitetsøkende 
virkninger oppveier eventuelle konkurransebegrensende 
virkninger som skyldes begrensninger i de vertikale 
avtalene, avhenger av avtalepartenes markedsmakt, og 
dermed av i hvilken grad foretakene møter konkurranse fra 
andre leverandører av varer og tjenester som deres kunder 
anser som innbyrdes ombyttelige eller substituerbare 
på grunn av deres egenskaper, pris og bruksområde. 
Vertikale avtaler som inneholder begrensninger som 
sannsynligvis vil begrense konkurransen og skade 
forbrukerne, eller som ikke er absolutt nødvendige for å 
oppnå effektivitetsøkende virkninger, bør utelukkes fra 
gruppeunntaket.

9) For å fastsette det egnede virkeområdet for en 
gruppeunntaksforordning må Kommisjonen ta hensyn 
til konkurransevilkårene i den berørte sektoren. 
I den forbindelse viser konklusjonene etter den 
inngående overvåkingen av motorvognsektoren, 
anført i vurderingsrapporten om anvendelsen av 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1400/2002 av 28. mai 
2008(1) og i kommisjonsmeldingen av 22. juli 2009(2) om 
den framtidige rammen for konkurranserett som gjelder 
for motorvognsektoren, at det bør skilles mellom avtaler 
som gjelder distribusjon av nye motorvogner, og avtaler 
som gjelder yting av reparasjons- og vedlikeholdstjenester 
og distribusjon av reservedeler.

10) Med hensyn til distribusjonen av nye motorvogner 
er det tilsynelatende ingen betydelige mangler ved 
konkurransen som gjør at denne sektoren skiller seg fra 
andre økonomiske sektorer og krever at den underlegges 
andre og strengere regler enn reglene i forordning 
(EU) nr. 330/2010. Markedsandelsgrensen, det at visse 
vertikale avtaler ikke unntas, og de andre vilkårene som 
er fastsatt i nevnte forordning, sikrer normalt at vertikale 
avtaler om distribusjon av nye motorvogner oppfyller 
kravene i traktatens artikkel 101 nr. 3. Slike avtaler bør 
derfor omfattes av unntaket som gis ved forordning (EU) 
nr. 330/2010, forutsatt at alle vilkår i forordningen er 
oppfylt.

(1) SEK(2008) 1946.
(2) KOM(2009) 388.

11) Med hensyn til avtaler om distribusjon av reservedeler 
og yting av reparasjons- og vedlikeholdstjenester bør 
det tas hensyn til visse særpreg ved ettermarkedet 
for motorvogner. Særlig viser de erfaringer som 
Kommisjonen har gjort ved anvendelsen av forordning 
(EF) nr. 1400/2002, at økning i prisen på enkeltstående 
reparasjoner bare delvis medfører mer driftssikre moderne 
biler og lengre serviceintervaller. Sistnevnte tendenser 
henger sammen med den teknologiske utvikling og 
med at de motorvogndeler som motorvognprodusenter 
kjøper av leverandører av originalt utstyr, blir stadig 
mer komplekse og driftssikre. Slike leverandører selger 
produktene sine som reservedeler i ettermarkedet både 
gjennom motorvognprodusentens nettverk av godkjente 
reparatører og gjennom uavhengige kanaler, og utgjør 
derfor en viktig konkurransefaktor i ettermarkedet for 
motorvogner. De kostnader som forbrukerne i Unionen 
i gjennomsnitt betaler for reparasjon og vedlikehold av 
motorvogner, utgjør en svært høy andel av forbrukernes 
samlede utgifter til motorvogner.

12) Konkurransevilkårene i ettermarkedet for motorvogner 
har i tillegg direkte følger for den offentlige sikkerhet, 
siden motorvogner kan være trafikkfarlige dersom de er 
blitt reparert på feil måte, samt for folkehelsen og miljøet, 
siden utslipp av karbondioksid og andre luftforurensende 
stoffer kan være høyere fra motorvogner som ikke er blitt 
regelmessig vedlikeholdt.

13) I den grad det kan defineres et særskilt ettermarked, 
vil effektiv konkurranse i markedene for kjøp og 
salg av reservedeler og for yting av reparasjons- og 
vedlikeholdstjenester for motorvogner avhenge av 
graden av innbyrdes konkurranse mellom godkjente 
reparatører, dvs. de som driver virksomhet innenfor 
de nettverk av reparatører som direkte eller indirekte 
er opprettet av motorvognprodusenter, og mellom 
godkjente og uavhengige aktører, herunder uavhengige 
leverandører av reservedeler og reparatører. Sistnevntes 
evne til å konkurrere avhenger av ubegrenset tilgang til 
nødvendige innsatsfaktorer som reservedeler og tekniske 
opplysninger.

14) I betraktning av disse særtrekk er reglene i 
forordning (EU) nr. 330/2010, herunder den enhetlige 
markedsandelsgrensen på 30 %, nødvendige, men ikke 
tilstrekkelige til å sikre at fordelen ved gruppeunntaket 
forbeholdes vertikale avtaler om distribusjon 
av reservedeler og om yting av reparasjons- og 
vedlikeholdstjenester som med tilstrekkelig sikkerhet kan 
antas å oppfylle vilkårene i traktatens artikkel 101 nr. 3.
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15) Vertikale avtaler om distribusjon av reservedeler og 
om yting av reparasjons- og vedlikeholdstjenester bør 
derfor omfattes av gruppeunntaket bare dersom de i 
tillegg til vilkårene for unntak fastsatt i forordning (EU) 
nr. 330/2010, også oppfyller strengere krav med hensyn 
til visse former for alvorlige konkurransebegrensninger 
som kan begrense tilbudet og bruken av reservedeler i 
ettermarkedet for motorvogner.

16) Særlig bør fordelen ved gruppeunntaket ikke omfatte 
avtaler som begrenser den adgang medlemmer av en 
motorvognprodusents selektive distribusjonssystem 
har til å selge reservedeler til uavhengige reparatører, 
som bruker dem til å yte reparasjons- eller 
vedlikeholdstjenester. Uten tilgang til slike reservedeler 
ville uavhengige reparatører ikke kunne konkurrere 
effektivt med godkjente reparatører, siden de ikke ville 
kunne yte forbrukerne tjenester av god kvalitet som bidrar 
til sikker og pålitelig drift av motorvogner.

17) For å sikre effektiv konkurranse i markedene for 
reparasjoner og vedlikehold, og for å gi reparatørene 
mulighet til å tilby sluttbrukere konkurrerende 
reservedeler, bør gruppeunntaket heller ikke omfatte 
vertikale avtaler som, selv om de er i samsvar med 
forordning (EU) nr. 330/2010, likevel begrenser 
mulighetene for at produsenter av reservedeler kan 
selge slike deler til godkjente reparatører innenfor en 
motorvognprodusents distribusjonssystem, uavhengige 
distributører av reservedeler, uavhengige reparatører eller 
sluttbrukere. Dette berører ikke reservedelprodusentenes 
erstatningsansvar eller motorvognprodusentenes mulighet 
til å kreve at godkjente reparatører innenfor deres 
distribusjonssystem utelukkende bruker reservedeler som 
er av samme kvalitet som komponentene som brukes 
ved montering av en bestemt motorvogn. Ettersom 
motorvognprodusentene har et direkte avtalefestet ansvar 
ved garantireparasjoner, gratis service og tilbakekalling, 
bør unntaket omfatte avtaler som pålegger godkjente 
reparatører å bruke bare originale reservedeler som er 
levert av motorvognprodusenten, ved disse reparasjonene.

18) For at godkjente og uavhengige reparatører og 
sluttbrukere skal kunne identifisere produsenten av 
motorvognkomponenter eller reservedeler og velge 
mellom alternative reservedeler, bør gruppeunntaket 
heller ikke omfatte avtaler som innebærer at en 
motorvognprodusent begrenser mulighetene for en 
produsent av komponenter eller originale reservedeler til 
å sette sitt varemerke eller sin logo på disse delene på en 
effektiv og synlig måte.

19) For å gi alle aktører tid til å tilpasse seg denne forordning, 
bør tidsrommet for anvendelse av forordning (EF) 
nr. 1400/2002 med hensyn til vertikale avtaler om 
kjøp, salg og videresalg av motorvogner forlenges 
til 31. mai 2013. Når det gjelder vertikale avtaler om 
distribusjon av reservedeler og om yting av reparasjons- 
og vedlikeholdstjenester, bør denne forordning få 
anvendelse fra 1. juni 2010 for å sikre at konkurransen 
på ettermarkedet for motorvogner fortsatt er tilstrekkelig 
beskyttet.

20) Kommisjonen kommer til å overvåke utviklingen i 
motorvognsektoren fortløpende og iverksette egnede 
korrigerende tiltak dersom det oppstår mangler ved 
konkurransen som kan skade forbrukerne i markedet 
for distribusjon av nye motorvogner, for levering av 
reservedeler eller for ettersalgsservice for motorvogner.

21) I henhold til artikkel 29 nr. 1 i rådsforordning (EF) 
nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring 
av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 
og 82(1) kan Kommisjonen trekke tilbake fordelen gitt 
ved denne forordning dersom den i et bestemt tilfelle 
fastslår at en avtale som unntaket i denne forordning får 
anvendelse på, likevel har virkninger som er uforenlige 
med traktatens artikkel 101 nr. 3.

22) I henhold til artikkel 29 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1/2003 
kan en medlemsstats konkurransemyndighet trekke 
tilbake fordelen gitt ved denne forordning med hensyn 
til en medlemsstats territorium, eller en del av det, 
dersom den i et bestemt tilfelle fastslår at en avtale som 
unntakene i denne forordning får anvendelse på, likevel 
har virkninger som er uforenlige med traktatens artikkel 
101 nr. 3 på medlemsstatens territorium, eller en del av 
det, som har alle kjennetegn på et særskilt geografisk 
marked.

23) For å fastslå om fordelen gitt ved denne forordning bør 
trekkes tilbake i henhold til artikkel 29 i forordning (EF) 
nr. 1/2003, er de konkurransebegrensende virkningene 
som kan oppstå som følge av parallelle nett av vertikale 
avtaler som har lignende virkninger, og som i betydelig 
grad begrenser adgangen til eller konkurransen på et 
relevant marked, av særlig betydning. Slike kumulative 
virkninger kan for eksempel oppstå i tilfelle av selektiv 
distribusjon eller konkurranseklausuler.

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1.
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24) For å styrke overvåkingen av parallelle nett av vertikale 
avtaler som har lignende konkurransebegrensende 
virkninger, og som omfatter mer enn 50 % av et gitt 
marked, bør Kommisjonen ved forordning kunne erklære 
at denne forordning ikke får anvendelse på vertikale 
avtaler som inneholder bestemte begrensninger med 
hensyn til det aktuelle marked, og på den måten sørge for 
at traktatens artikkel 101 igjen anvendes fullt ut på slike 
avtaler.

25) For å evaluere denne forordnings virkninger på 
konkurransen innenfor detaljhandel med motorvogner, 
levering av reservedeler og ettersalgsservice for 
motorvogner i det indre marked, bør det utarbeides 
en vurderingsrapport om anvendelsen av denne 
forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

FELLES BESTEMMELSER

Artikkel 1

Definisjoner

1. I denne forordning menes med

a) «vertikal avtale» en avtale eller samordnet opptreden inngått 
mellom to eller flere foretak som, i henhold til avtalen eller 
den samordnede opptredenen, utøver virksomhet innenfor 
ulike ledd i produksjons- eller distribusjonskjeden, og som 
gjelder vilkårene for partenes kjøp, salg eller videresalg av 
visse varer eller tjenester,

b) «vertikal begrensning» en konkurransebegrensning i en 
vertikal avtale som omfattes av virkeområdet for traktatens 
artikkel 101 nr. 1,

c) «godkjent reparatør» en person som yter reparasjons- og 
vedlikeholdstjenester for motorvogner, og som utøver sin 
virksomhet innenfor et distribusjonssystem opprettet av en 
motorvognleverandør,

d) «godkjent forhandler» en forhandler av reservedeler 
for motorvogner som utøver sin virksomhet innenfor et 
distribusjonssystem opprettet av en motorvognleverandør,

e) «uavhengig reparatør»

i) en leverandør av reparasjons- og vedlikeholdstjenester 
for motorvogner som ikke utøver sin virksomhet 
innenfor et distribusjonssystem opprettet av 
leverandøren av de motorvognene som han reparerer 
eller vedlikeholder,

ii) en godkjent reparatør innenfor en gitt leverandørs 
distribusjonssystem, i den grad vedkommende 
yter reparasjons- eller vedlikeholdstjenester for 
motorvogner som er omfattet av en annen leverandørs 
distribusjonssystem, som han ikke deltar i,

f) «uavhengig forhandler»

i) en forhandler av reservedeler for motorvogner som ikke 
utøver sin virksomhet innenfor et distribusjonssystem 
opprettet av leverandøren av de motorvognene som han 
selger reservedeler til,

ii) en godkjent forhandler innenfor et gitt leverandørs 
distribusjonssystem, i den grad vedkommende selger 
reservedeler for motorvogner som er omfattet av en 
annen leverandørs distribusjonssystem, som han ikke 
deltar i,

g) «motorvogn» et selvstendig motordrevet kjøretøy bestemt 
for kjøring på offentlig vei, og som har minst tre hjul,

h) «reservedeler» varer som skal monteres i eller på en 
motorvogn for å erstatte kjøretøyets komponenter, herunder 
varer som for eksempel smøremidler som er nødvendige 
for bruken av motorvognen, med unntak av drivstoff,

i) «selektivt distribusjonssystem» et distribusjonssystem der 
leverandøren påtar seg å selge varene eller tjenestene som 
omfattes av avtalen, enten direkte eller indirekte, bare til 
forhandlere som er utvalgt på grunnlag av bestemte kriterier, 
og der disse forhandlerne påtar seg å ikke selge slike varer 
eller tjenester til forhandlere som ikke er godkjent innenfor 
det området som leverandøren har reservert for å drive 
dette systemet.

2. I denne forordning skal betegnelsene «foretak», 
«leverandør», «produsent» og «kjøper» omfatte deres 
respektive tilknyttede foretak.

Med «tilknyttede foretak» menes

a) foretak der en avtalepart direkte eller indirekte

i) har myndighet til å utøve mer enn halvparten av 
stemmerettene, eller

ii) har myndighet til å utnevne mer enn halvparten av 
medlemmene i foretakets kontrollorgan, styre eller de 
organer som rettslig representerer foretaket, eller

iii) har rett til å lede foretakets forretninger,

b) foretak som overfor en avtalepart direkte eller indirekte har 
de rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a),

c) foretak der et foretak som er nevnt i bokstav b), direkte 
eller indirekte har de rettigheter eller den myndighet som 
er nevnt i bokstav a),
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d) foretak der en avtalepart sammen med ett eller flere av 
foretakene som er nevnt i bokstav a), b) eller c), eller foretak 
der to eller flere av de sistnevnte foretak i fellesskap har de 
rettigheter eller den myndighet som er nevnt i bokstav a),

e) foretak der de rettigheter eller den myndighet som er nevnt 
i bokstav a), i fellesskap innehas av

i) avtaleparter eller deres respektive tilknyttede foretak 
som er nevnt i bokstav a)-d), eller

ii) én eller flere av avtalepartene eller ett eller flere av 
deres tilknyttede foretak som er nevnt i bokstav a)–d), 
og én eller flere tredjemenn.

KAPITTEL II

VERTIKALE AVTALER OM KJØP, SALG ELLER 
VIDERESALG AV NYE MOTORVOGNER

Artikkel 2

Anvendelse av forordning (EF) nr. 1400/2002

I henhold til traktatens artikkel 101 nr. 3 skal traktatens 
artikkel 101 nr. 1 i tidsrommet 1. juni 2010 til 31. mai 2013 
ikke få anvendelse på vertikale avtaler om de vilkår som gjelder 
for partenes kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner, 
dersom avtalene oppfyller vilkårene for unntak i henhold til 
forordning (EF) nr. 1400/2002 som særlig gjelder vertikale 
avtaler om kjøp, salg eller videresalg av nye motorvogner.

Artikkel 3

Anvendelse av forordning (EU) nr. 330/2010

Med virkning fra 1. juni 2013 skal forordning (EU) nr. 330/2010 
få anvendelse på vertikale avtaler om kjøp, salg eller videresalg 
av nye motorvogner.

KAPITTEL III

VERTIKALE AVTALER OM ETTERMARKEDET FOR 
MOTORVOGNER

Artikkel 4

Unntak

I henhold til traktatens artikkel 101 nr. 3 og med forbehold 
for bestemmelsene i denne forordning skal traktatens 
artikkel 101 nr. 1 ikke få anvendelse på vertikale avtaler om 
de vilkår som gjelder for partenes kjøp, salg eller videresalg 
av reservedeler for motorvogner eller yting av reparasjons- 
og vedlikeholdstjenester for motorvogner, dersom avtalene 
oppfyller vilkårene for unntak i henhold til forordning (EU) 

nr. 330/2010 og ikke inneholder noen av de særlig alvorlige 
begrensningene omhandlet i artikkel 5 i denne forordning.

Dette unntaket får anvendelse i den grad avtalene inneholder 
vertikale begrensninger.

Artikkel 5

Begrensninger som fjerner fordelen ved gruppeunntaket 
— særlig alvorlige begrensninger

Unntaket fastsatt i artikkel 4 får ikke anvendelse på vertikale 
avtaler som, direkte eller indirekte, alene eller kombinert med 
andre faktorer under partenes kontroll, har som formål

a) å begrense salget av reservedeler til motorvogner fra 
medlemmer i et selektivt distribusjonssystem til uavhengige 
reparatører som bruker disse delene til reparasjon og 
vedlikehold av en motorvogn,

b) å begrense, etter avtale mellom en leverandør av 
reservedeler, reparasjonsverktøy eller feilsøkingsutstyr 
eller annet utstyr og en motorvognprodusent, leverandørens 
mulighet til å selge disse varene til godkjente eller 
uavhengige forhandlere eller til godkjente eller uavhengige 
reparatører eller sluttbrukere,

c) å begrense, etter avtale mellom en motorvognprodusent 
som anvender komponenter ved førstegangsmontering av 
motorvogner, og leverandøren av disse komponentene, 
leverandørens mulighet til å sette sitt varemerke eller sin 
logo på de leverte komponentene eller reservedelene på en 
effektiv og lett synlig måte.

KAPITTEL IV

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 6

Unntak fra anvendelse av forordningen

I henhold til artikkel 1a i forordning nr. 19/65/EØF kan 
Kommisjonen ved forordning erklære at når parallelle nett av 
lignende vertikale begrensninger omfatter mer enn 50 % av 
et relevant marked, får denne forordning ikke anvendelse på 
vertikale avtaler som inneholder bestemte begrensninger som 
gjelder det aktuelle markedet.

Artikkel 7

Overvåking og vurderingsrapport

Kommisjonen vil overvåke anvendelsen av denne forordning 
og utarbeide en rapport om anvendelsen av den senest 31. mai 
2021, idet det særlig tar hensyn til vilkårene fastsatt i traktatens 
artikkel 101 nr. 3.
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Artikkel 8

Gyldighetstid

Denne forordning trer i kraft 1. juni 2010.

Den opphører å gjelde 31. mai 2023.

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

Utferdiget i Brussel, 27. mai 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_______________
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap og

ut fra følgende betraktninger:

1) I europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 
16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i 
forbindelse med tjenesteyting(1), særlig artikkel 4, er 
det fastsatt klare forpliktelser med hensyn til samarbeid 
mellom nasjonale myndigheter, og det er medlemsstatenes 
ansvar å legge forholdene til rette for slikt samarbeid. 
I direktivet er det dessuten fastsatt en klar forpliktelse 
for medlemsstatene til å treffe egnede tiltak for å gjøre 
informasjonen om arbeids- og ansettelsesvilkår allment 
tilgjengelig, ikke bare for utenlandske tjenesteytere, men 
også for de berørte utsendte arbeidstakerne.

2) I sin melding av 13. juni 2007 til Rådet, 
Europaparlamentet, Den europeiske økonomiske og 
sosiale komité og Regionkomiteen om utsending av 
arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting og best 
mulig utnytting av fordeler og muligheter, samtidig som 
vern av arbeidstakerne sikres(2) meddelte Kommisjonen 
at den hadde til hensikt å nedsette en høynivåkomité for 
å støtte og bistå medlemsstatene med å finne og utveksle 
god praksis, institusjonalisere den nåværende uformelle 
gruppen av regjeringsoppnevnte sakkyndige og formelt 
trekke inn partene i arbeidslivet regelmessig.

3) I sin rekommandasjon av 3. april 2008 om økt 
administrativt samarbeid ved utsending av arbeidstakere 
i forbindelse med tjenesteyting(3) erklærte Kommisjonen 
at medlemsstatene bør delta aktivt i en systematisk og 
formell prosess for å finne og utveksle god praksis i 
forbindelse med utsending av arbeidstakere, gjennom de 
samarbeidsorganene som Kommisjonen har opprettet for 
formålet.

4) I sine konklusjoner av 9. juni 2008 oppfordret Rådet 
Kommisjonen til å institusjonalisere den uformelle 
gruppen for utsending av arbeidstakere ved å nedsette en 
ekspertkomité.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av 13.1.2009, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2010 av 2. juli 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av menn og kvinner) og 
protokoll 37, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 59 av 
21.10.2010, s. 15.

(1) EFT L 18 av 21.1.1997, s. 1.
(2) KOM(2007) 304 endelig utg.
(3) EUT C 85 av 4.4.2008, s. 1.

5) Komiteen som skal nedsettes, bør i henhold til Rådets 
konklusjoner samarbeide med offentlige organer som har 
ansvar for kontroll, f.eks. arbeidstilsyn, og på passende 
nivåer og i samsvar med nasjonal lovgivning og praksis 
formelt og regelmessig trekke inn partene i arbeidslivet, 
særlig representanter i sektorer med utstrakt bruk av 
utsendte medarbeidere.

6) Det er derfor nødvendig å nedsette en ekspertkomité 
på området utsending av arbeidstakere og å fastsette 
Komiteens oppgaver, ansvarsområder og sammensetning.

7) Ekspertkomiteen bør blant annet støtte og bistå 
medlemsstatene med å finne og utveksle erfaringer 
og god praksis, fremme utveksling av relevante 
opplysninger, behandle spørsmål og vanskeligheter som 
kan oppstå i forbindelse med den praktiske anvendelsen 
og håndhevingen av regelverket for utsending av 
arbeidstakere, samt nøye følge de framskritt som 
gjøres både når det gjelder tilgang til informasjon og 
administrativt samarbeid, herunder utvikling av et mulig 
elektronisk informasjonsutvekslingssystem.

8) Komiteen bør bestå av eksperter som representerer 
de nasjonale myndighetene som i hver medlemsstat 
har ansvar for, leder eller deltar i gjennomføringen, 
anvendelsen og overvåkingen av reglene som gjelder for 
utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting. 
Valget av eksperter bør gjenspeile hele spekteret av 
kunnskap, kompetanse og erfaring på alle relevante 
politikkområder. I samsvar med nasjonal lovgivning og 
praksis kan spesialiserte organer med ansvar for kontroll 
med overholdelsen av regelverket, f.eks. arbeidstilsyn, 
samt partene i arbeidslivet være representert i Komiteen.

9) Komiteen bør også formelt og regelmessig trekke inn 
partene i arbeidslivet på europeisk plan, særlig de som 
representerer sektorer med mer utstrakt bruk av utsendte 
arbeidstakere, f.eks. byggesektoren, vikarbyråer, 
cateringvirksomhet, landbruk og transport. Den bør 
også kunne utnytte erfaringene til fagfolk med særlige 
kunnskaper om bestemte spørsmål som står på Komiteens 
dagsorden.

KOMMISJONSBESLUTNING

av 19. desember 2008

om nedsettelse av en ekspertkomité for utsending av arbeidstakere

(2009/17/EF)(*)

2015/EØS/36/17
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10) Representanter for EØS-EFTA-statene, EFTAs 
overvåkingsorgan, søker- og kandidatstatene og Sveits 
bør kunne delta som observatører.

11) Det bør fastsettes regler for medlemmenes 
videreformidling av opplysninger, uten at det berører 
Kommisjonens sikkerhetsregler fastsatt i vedlegget til 
kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom(1).

12) Personopplysninger om medlemmer bør behandles i 
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 45/2001 om personvern i forbindelse med behandling 
av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og 
organer og om fri utveksling av slike opplysninger(2).

13) Kostnadene bør finansieres i henhold til europaparlaments- 
og rådsavgjerd nr. 1672/2006/EF av 24. oktober 2006 om 
skiping av eit fellesskapsprogram for sysselsetjing og 
sosial solidaritet – Progress(3) —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Det nedsettes en ekspertkomité med tittelen «Ekspertkomiteen 
for utsending av arbeidstakere», heretter kalt «Komiteen».

Artikkel 2

Oppgaver

Komiteen skal ha følgende oppgaver:

1. støtte og bistå medlemsstatene med å finne og utveksle 
erfaringer og god praksis,

2. fremme utveksling av relevante opplysninger, herunder 
opplysninger om eksisterende former for (bilateralt) 
administrativt samarbeid mellom medlemsstatene og/eller 
partene i arbeidslivet,

3. behandle spørsmål, vanskeligheter og særlige emner som 
kan forekomme i forbindelse med gjennomføringen og 
den praktiske anvendelsen av direktiv 96/71/EF eller de 
nasjonale gjennomføringstiltakene, samt håndhevingen av 
direktivet i praksis,

4. behandle vanskeligheter som kan oppstå ved anvendelse av 
artikkel 3 nr. 10 i direktiv 96/71/EF,

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1.
(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
(3) EUT L 315 av 15.11.2006, s. 1.

5. følge de framskritt som gjøres både når det gjelder 
tilgang til informasjon og administrativt samarbeid, og i 
den forbindelse blant annet vurdere ulike alternativer for 
egnet teknisk støtte til den informasjonsutveksling som 
er nødvendig for å øke det administrative samarbeidet, 
herunder et elektronisk informasjonsutvekslingssystem,

6. undersøke mulighetene for ved behov å sørge for at 
arbeidstakernes rettigheter og vernet av deres stilling i 
større grad ivaretas og gjennomføres i praksis,

7. gjennomføre en grundig undersøkelse av praktiske 
problemer med håndhevingen over landegrensene for å løse 
eksisterende problemer, bedre den praktiske anvendelsen 
av eksisterende juridiske virkemidler samt om nødvendig 
bedre den gjensidige bistanden medlemsstatene imellom.

Artikkel 3

Medlemskap — Oppnevning

1. Hver medlemsstat skal oppnevne to representanter til 
Komiteen. De kan også oppnevne to vararepresentanter.

Når medlemsstatene oppnevner sine representanter, bør de 
trekke inn offentlige organer, f.eks. arbeidstilsyn, som har 
ansvar for kontroll med overholdelsen av det regelverk som 
gjelder for utsendte arbeidstakere. De kan også i samsvar 
med nasjonal lovgivning og/eller praksis trekke inn partene i 
arbeidslivet.

2. Representanter for partene i arbeidslivet på fellesskapsplan 
og representanter for partene i arbeidslivet i sektorer med 
utstrakt bruk av utsendte medarbeidere kan delta på Komiteens 
møter som observatører i samsvar med de framgangsmåtene 
som er fastsatt av deres organisasjoner og Kommisjonen.

Representantene skal oppnevnes av Kommisjonen etter forslag 
fra de relevante partene i arbeidslivet på fellesskapsplan eller 
på sektorplan.

Denne gruppen av observatører skal bestå av høyst 20 
medlemmer og ha følgende sammensetning:

— fem representanter for arbeidsgiverorganisasjoner på 
fellesskapsplan,

— fem representanter for arbeidstakerorganisasjoner på 
fellesskapsplan,
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— høyst ti representanter for partene i arbeidslivet (jevnt fordelt 
mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner) i 
sektorer med utstrakt bruk av utsendte medarbeidere.

3. Representanter for EØS-EFTA-statene, EFTAs 
overvåkingsorgan, søker- og kandidatstatene og Sveits kan 
også delta på Komiteens møter som observatører.

4. Navnene på medlemmene skal samles inn, behandles 
og offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001.

Artikkel 4

Virksomhet

1. Formannskapet i Komiteen skal ivaretas av Kommisjonen.

2. Etter avtale med Kommisjonen kan det nedsettes 
undergrupper som skal granske særlige spørsmål på grunnlag 
av et mandat fastsatt av Komiteen. Slike undergrupper skal 
oppløses så snart mandatet deres er oppfylt.

3. Etter avtale med Kommisjonen kan sakkyndige, som blant 
annet kan være representanter for internasjonale organisasjoner 
med særskilt kompetanse innenfor et tema på dagsordenen, 
innkalles til å delta i Komiteens eller undergruppens drøftinger 
dersom dette er nyttig og/eller nødvendig.

4. Komiteen og dens undergrupper skal normalt holde 
sine møter i Kommisjonens lokaler i samsvar med de 
framgangsmåter og den tidsplan som er fastsatt. Den kan også 
innkalles til møte i andre lokaler, særlig etter forslag fra en 
medlemsstat som ønsker å være vertskap for Komiteen eller 
en av dens undergrupper i forbindelse med en begivenhet av 
særlig interesse for Komiteen, dens undergrupper eller den 
berørte medlemsstat.

Kommisjonen skal ivareta sekretariatet. Andre tjenestemenn i 
Kommisjonen som har særlig interesse av å delta i drøftingene, 
kan delta på møtene i Komiteen og undergruppene.

5. Komiteen fastsetter sin forretningsorden på grunnlag av 
Kommisjonens standardforretningsorden.

6. Opplysninger fra Komiteens eller en undergruppes møter 
skal ikke videreformidles dersom Kommisjonen mener at det 
dreier seg om fortrolige opplysninger.

7. Kommisjonen kan, på Internett og på det 
aktuelle dokumentets originalspråk, offentliggjøre alle 
sammendrag, konklusjoner eller deler av konklusjoner eller 
arbeidsdokumenter fra Komiteen.

Artikkel 5

Refusjon av kostnader

Kommisjonen skal refundere reiseutgifter og eventuelt 
oppholdsutgifter for medlemmer, observatører og innkalte 
sakkyndige i forbindelse med Komiteens virksomhet, i 
samsvar med Kommisjonens regler for godtgjøring til eksterne 
sakkyndige.

Kommisjonens medlemmer, observatører og innkalte 
sakkyndige skal ikke ha godtgjøring for sine tjenester.

Behovet for personalressurser og administrative ressurser skal 
dekkes med de midler som det ansvarlige generaldirektoratet 
kan tildeles innenfor rammen av den årlige framgangsmåte for 
tildeling, avhengig av budsjettbegrensninger.

Artikkel 6

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2008.

 For Kommisjonen

 Vladimír ŠPIDLA

 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 rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildeles et produkt som har 
egenskaper som gjør at det bidrar til en betydelig 
forbedring av de viktigste miljøaspektene.

2) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsatt at det skal 
fastsettes særlige kriterier for tildeling av miljømerke for 
hver produktgruppe.

3) Det bør gjøres et nytt vedtak om fastsettelse av 
miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 
utendørs maling og lakk.

4) Miljøkriteriene og kravene til vurdering og kontroll som 
er knyttet til kriteriene, bør gjelde i fire år.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak bygger på utkastet til 
kriterier utarbeidet av Komiteen for miljømerking i Den 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 14.7.2009, s. 27, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 17.

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.

europeiske union, nedsatt ved artikkel 13 i forordning 
(EF) nr. 1980/2000.

6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 17 i forordning (EF) 
nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Produktgruppen «utendørs maling og lakk» omfatter 
utendørs dekorasjonsmaling og -lakk og beskyttelsesmaling 
og -lakk, beis og lignende produkter til bruk på bygninger og 
utemøbler, gulv og gjerder i samsvar med nr. 2, som er beregnet 
på hobbybruk og yrkesmessig bruk, og som i hovedsak er 
utviklet til utendørs bruk og markedsføres som dette.

Gruppen omfatter blant annet beleggingsprodukter til gulv 
og gulvmaling, produkter som forhandler har brukket etter 
ønske fra profesjonelle eller ikke-profesjonelle brukere, 
brekkfargesystemer, dekorasjonsmaling i væske- eller 
pastaform som produsenten har tilpasset, brukket eller 
klargjort for å oppfylle forbrukernes behov, herunder maling 
og beis til treverk, terrassebeis, murmaling og metallmaling 
(unntatt rusthemmende maling og grunning) samt grunning (og 
mellomstrøksmaling) i slike produktsystemer.

2. Med «maling» menes et pigmentert beleggingsprodukt i 
væske-, pasta- eller pulverform, som påført et underlag danner 
en ugjennomsiktig hinne med beskyttende, dekorative eller 
særskilte tekniske egenskaper.

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. august 2008

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til utendørs maling og lakk

[meddelt under nummer K(2008) 4452]

(2009/543/EF)(*)

2015/EØS/36/18
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Med «lakk» menes et klart beleggingsprodukt som påført et 
underlag danner en hard, gjennomsiktig hinne med beskyttende, 
dekorative eller særskilte tekniske egenskaper.

Etter påføring tørker malingen eller lakken til et fast, 
vedhengende og beskyttende belegg.

Dekorasjonsmaling og -lakk er maling og lakk som påføres 
bygninger og utsmykninger og detaljer på disse, samt utemøbler, 
gulv og gjerder for dekorasjons- og beskyttelsesformål. De 
påføres på stedet. De har et dekorativt formål samtidig som de 
virker beskyttende.

Beis (lasur) er beleggingsprodukter som danner en 
gjennomsiktig eller delvis gjennomsiktig dekorativ hinne som 
beskytter treverket mot værpåvirkning og gjør vedlikehold 
enkelt.

Murmaling er beleggingsprodukter som danner en dekorativ 
og beskyttende hinne, til bruk på betong, (malbart) murverk, 
lettbetong, puss, kalsiumsilikat eller fibersement. Disse 
produktene er hovedsakelig beregnet på utendørs bruk, men 
kan også brukes innendørs eller under hvelvinger og på 
innvendige balkongtak.

«Brekkfargesystemer» er en metode for å lage farget maling 
ved å blande en «base» med brekkfarger.

3. Følgende produkter inngår ikke i produktgruppen:

a) rustvernmidler,

b) grohemmende midler,

c) treimpregneringsmidler,

d) beleggingsprodukter for særskilt industriell eller
yrkesmessig bruk, herunder kraftige beleggingsprodukter,

e) ethvert produkt som i hovedsak er utviklet for innendørs
bruk, og som markedsføres som dette.

Artikkel 2

1. For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket i henhold til
forordning (EF) nr. 1980/2000 må maling og lakk, om ikke annet 
følger av nr. 2 og 3 i denne artikkel, tilhøre produktgruppen 

«utendørs maling og lakk» som definert i artikkel 1, og oppfylle 
miljøkriteriene angitt i vedlegget til dette vedtak.

2. Reaktiv tokomponents spesialmaling til særskilt bruk skal
oppfylle følgende vilkår:

a) Hver av de to komponentene skal oppfylle miljøkriteriene
angitt i vedlegget (bortsett fra kriteriet for flyktige organiske
forbindelser).

b) De skal være ledsaget av opplysninger om at de to
komponentene verken må brukes alene eller blandes med
andre produkter.

c) Det endelige bruksklare produktet skal også oppfylle
miljøkriteriene, herunder kriteriet for flyktige organiske
forbindelser.

3. Beleggingsprodukter som markedsføres for både
innendørs og utendørs bruk, skal oppfylle både kriteriene 
fastsatt i dette vedtak for utendørs maling og lakk og kriteriene 
fastsatt i kommisjonsvedtak 2009/544/EF(1) for innendørs 
maling og lakk.

Artikkel 3

Miljøkriteriene for produktgruppen «utendørs maling og 
lakk» samt de krav til vurdering og kontroll som er knyttet til 
kriteriene, skal gjelde i fire år fra dette vedtaks ikrafttredelse.

Artikkel 4

For administrative formål tildeles produktgruppen «utendørs 
maling og lakk» kodenummeret «33».

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. august 2008.

For Kommisjonen

Olli REHN

Medlem av Kommisjonen

(1) EUT L 181 av 14.7.2009, s. 39.
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VEDLEGG

A.  RAMME

Målet med kriteriene

Kriteriene skal særlig bidra til å

– fremme effektiv bruk av produktet og minimere avfallsproduksjonen,

– redusere miljørisikoene og andre risikoer (som ozon i troposfæren) ved å redusere utslippene av løsemidler,

– redusere utslippet av giftige eller på andre måter forurensende stoffer i vann. Kriteriene er fastsatt på et nivå som 
gjør at de fremmer merking av utendørs maling og lakk som gir mindre belastninger på miljøet.

Krav til vurdering og kontroll

De særlige kravene til vurdering og kontroll skal angis for hvert kriterium.

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet grunnlag som 
bekrefter at kriteriene er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra dennes leverandør(er) og/eller 
underleverandør(er).

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene 
godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden.

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller.

Det anbefales at vedkommende organer tar hensyn til gjennomføringen av anerkjente miljøstyringsordninger, f.eks. 
EMAS eller EN ISO 14001, når de vurderer søknader og kontrollerer at kriteriene er oppfylt (Merk: Det er ikke påkrevd 
å gjennomføre slike styringsordninger).

Når det i kriteriene vises til bestanddeler, omfatter dette stoffer og stoffblandinger. Definisjonene av «stoffer» og 
«stoffblandinger» er gitt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)(1).

Søkeren skal gi vedkommende organ en nøyaktig beskrivelse av sammensetningen av alle stoffer som inngår i produktet. 
Alle stoffer, herunder urenheter, som er til stede i konsentrasjoner over 0,01 % (m/m), skal rapporteres, med mindre en 
lavere grenseverdi er angitt et annet sted i kriteriene.

B.  MILJØKRITERIER

Alle kriterier bortsett fra kriterium 3, som gjelder grenseverdier for flyktige organiske forbindelser, gjelder for 
malingen eller lakken slik den foreligger i emballasjen. I tråd med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF(2) 
gjelder grenseverdiene for flyktige organiske forbindelser det bruksklare produktet. Høyeste tillatte innhold av flyktige 
organiske forbindelser skal følgelig beregnes på grunnlag av anbefalt tilsetning av for eksempel fargestoffer og/eller 
tynnere. For denne beregningen kreves opplysninger fra råstoffleverandørene om tørrstoffinnhold, innhold av flyktige 
organiske forbindelser og produktets spesifikke vekt.

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87.
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Kriterium 1 og 2 gjelder bare hvit og lysfarget maling (herunder toppstrøksmaling, grunning og/eller mellomstrøksmaling).

For brekkfargesystemer gjelder kriterium 1 og 2 bare for den hvite basen (som inneholder mest TiO2). I tilfeller der den 
hvite basen ikke oppfyller kriteriet på minst 6 m2 per liter med en dekkevne på 98 % i henhold til kriterium 7 a), skal 
kriteriet oppfylles etter brekking til standardfarge RAL 9010.

Kriterium 1 og 2 gjelder ikke for gjennomsiktige beleggingsprodukter.

1. Hvite pigmenter

Innholdet av hvite pigmenter (hvite uorganiske pigmenter med brytningstall over 1,8): Malingen skal ha et innhold 
av hvite pigmenter på høyst 38 g per m2 tørr hinne, med en opasitet på 98 %. Dette kravet gjelder ikke for lakk og beis.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at hvite pigmenter ikke er brukt, eller framlegge 
opplysninger om innholdet av hvite pigmenter og spredeevne, sammen med nøyaktige beregninger som viser at dette 
kriteriet er oppfylt.

2. Titandioksid

Titandioksid: Utslipp og avfall fra produksjonen av anvendte titandioksidpigmenter, skal ikke overskride følgende 
verdier (utledet fra referansedokumentet om beste tilgjengelige teknologi for framstilling av store mengder uorganiske 
kjemikalier (BREF) (august 2007)):

– SOx-utslipp (uttrykt som SO2): 266 mg per m2 tørr hinne (med en opasitet på 98 %),

– sulfatavfall: 19 g per m2 tørr hinne (med en opasitet på 98 %),

– kloravfall: 3,9, 6,8 og 12,5 g per m2 tørr hinne (med en opasitet på 98 %) for henholdsvis nøytral rutil, syntetisk rutil 
og slagg.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at titandioksid ikke er brukt, eller framlegge 
underlagsdokumentasjon som angir utslippsnivå og avfallsinnhold for de ulike parametrene, titandioksidinnhold i 
produktet, spredeevne og nøyaktige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt.

3. Flyktige organiske forbindelser (VOC)

VOC-innholdet skal ikke overskride:

Produktkategorier (direktiv 2004/42/EF) Grenseverdier for VOC-
innhold (g/l inkl. vann)

Utendørs maling for mineralske flater 40

Maling for utsmykning og kledning av treverk og metall utendørs, herunder 
mellomstrøksmaling

90

Lakk og beis for utsmykning utendørs, herunder dekkbeis 90

Utendørs tynnsjiktet beis 75

Grunning (til utendørs bruk) 15

Heftgrunning (til utendørs bruk) 15

Enkomponents spesialmaling 100

Reaktiv tokomponents spesialmaling til særskilt bruk, for eksempel på gulv 100
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Med flyktige organiske forbindelser (VOC) menes i denne sammenheng enhver organisk forbindelse som har et 
startkokepunkt på eller under 250 °C målt ved et standard trykk på 101,3 kPa i henhold til definisjonen i direktiv 
2004/42/EF.Underkategoriene for maling og lakk i direktivet anvendes for fastsettelse av grenseverdiene for VOC.Her 
vises bare de kategoriene som er relevante for utendørs beleggingsprodukter.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. Søkeren skal angi VOC-
innhold for alle produkter.

4. Flyktige aromatiske hydrokarboner (VAH)

Flyktige aromatiske hydrokarboner skal ikke tilsettes produktet direkte før eller under brekking (der dette er relevant); 
imidlertid kan bestanddeler som inneholder flyktige aromatiske hydrokarboner, tilsettes i slike mengder at VAH-
innholdet i sluttproduktet ikke overskrider 0,1 % (m/m).

Med flyktige aromatiske hydrokarboner (VAH) menes i denne sammenheng enhver organisk forbindelse i henhold til 
definisjonen i direktiv 2004/42/EF som har et startkokepunkt på eller under 250 °C målt ved et standard trykk på 101,3 
kPa, og som har minst én aromatisk kjerne i strukturformelen.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, hvor det framgår at flyktige 
aromatiske hydrokarboner ikke er tilsatt annet enn i ferdigblandede bestanddeler. Der det er relevant, skal leverandøren 
av vedkommende bestanddel også legge fram erklæringer om VAH-innholdet.

5. Tungmetaller

Følgende tungmetaller eller tungmetallforbindelser skal ikke inngå som bestanddeler i produktet eller brekkfargen 
(verken som bestanddel eller som del av en anvendt stoffblanding): kadmium, bly, krom VI, kvikksølv, arsen, barium 
(unntatt bariumsulfat), selen, antimon.

Kobolt skal heller ikke tilsettes som bestanddel, bortsett fra koboltsalt brukt som tørkemiddel i alkydmaling. Dette kan 
brukes i konsentrasjoner på høyst 0,05 % (m/m) i sluttproduktet, målt som koboltmetall. Kobolt i pigmenter er også 
unntatt fra dette kravet.

Bestanddelene kan imidlertid inneholde spor av tungmetaller på inntil 0,01 % (m/m) som skyldes urenheter i råstoffene.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, samt erklæringer fra 
leverandørene av bestanddelene, der dette er relevant.

6. Farlige stoffer

a) Produktet: Produktet skal ikke være klassifisert som meget giftig, giftig, miljøfarlig, kreftframkallende, 
reproduksjonstoksisk, helseskadelig, etsende, arvestoffskadelig eller irriterende (bare dersom dette skyldes 
forekomst av bestanddeler merket med R43) i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(3), 
verken før eller etter brekking, der dette er relevant.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med et 
sikkerhetsdatablad for produktet som oppfyller kravene i vedlegg II til REACH-forordningen.

b) Bestanddeler (meget giftige, giftige, kreftframkallende, arvestoffskadelige, reproduksjonstoksiske): Det 
kan ikke brukes noen bestanddeler, heller ikke til eventuell brekking, som på tidspunktet for søknaden er 
klassifisert eller kan klassifiseres med noen av følgende risikosetninger eller kombinasjoner av disse:

– R23 (giftig ved innånding)

____________________________
(3) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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– R24 (giftig ved hudkontakt)

– R25 (giftig ved svelging)

– R26 (meget giftig ved innånding)

– R27 (meget giftig ved hudkontakt)

– R28 (meget giftig ved svelging)

– R33 (kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk)

– R39 (fare for alvorlig varig helseskade)

– R40 (mulig fare for kreft)

– R42 (kan gi allergi ved innånding)

– R45 (kan forårsake kreft)

– R46 (kan forårsake arvelige skader)

– R48 (alvorlige helsefare ved lengre tids påvirkning)

– R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

– R60 (kan skade forplantningsevnen)

– R61 (kan gi fosterskader)

– R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

– R63 (mulig fare for fosterskade)

– R68 (mulig fare for varig helseskade)

som fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF(4), med senere endringer. Virksomme stoffer som er brukt som 
konserveringsmidler i produktet, og som er tildelt risikosetningene R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 
eller R48 eller kombinasjoner av disse, kan likevel brukes om de ikke utgjør mer enn 0,1 % (m/m) av malingens 
totale sammensetning.

____________________________
(4) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1.
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Det globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering kan alternativt brukes(5). I så tilfelle må det 
ikke brukes bestanddeler, heller ikke til eventuell brekking, som er klassifisert i følgende kategorier eller 
kombinasjoner av disse:

– Akutt toksisitet (oralt) — kategori I, II og III

– Akutt toksisitet (dermalt) — kategori I, II og III

– Akutt toksisitet (ved innånding) — kategori I, II og III

– Sensibilisering ved innånding — kategori I

– Arvestoffskadelige stoffer — kategori I og II

– Kreftframkallende stoffer — kategori I og II

– Reproduksjonstoksiske stoffer — kategori I og II

– Spesifikk målorgantoksisitet (enkelteksponering) — kategori I og II

– Spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering) — kategori I og II

som fastsatt i ST/SG/AC.10/30(6) og revidert i ST/SG/AC.10/34/Add.3 om det globale harmoniserte system 
for klassifisering og merking av kjemikalier. Virksomme stoffer brukt som konserveringsmidler i produktet, og 
som er tilordnet en av følgende GHS-kategorier, kan likevel brukes om de ikke utgjør mer enn 0,1 % (m/m) av 
malingens totale sammensetning:

– Akutt toksisitet (oralt, dermalt, ved innånding) — I, II og III (bare oralt og dermalt),

– Spesifikk målorgantoksisitet (enkelteksponering og/eller gjentatt eksponering) — I og II (eller 
kombinasjoner av disse) og

– Kreftframkallende egenskaper — kategori II.

Metyletylketoksim kan brukes i alkydmaling i konsentrasjoner på inntil 0,3 % (m/m).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med et 
sikkerhetsdatablad for produktet som oppfyller kravene i vedlegg II til REACH-forordningen.

c) Miljøfarlige bestanddeler: Ingen bestanddeler, heller ikke til eventuell brekking, som på tidspunktet for 
søknaden er tildelt eller kan tildeles noen av nedenstående risikosetninger, skal brukes i konsentrasjoner over 
2 % (m/m):

– N R50 (meget giftig for vannlevende organismer),

_____________________________
(5) Den 27. juni 2007 vedtok Europakommisjonen et forslag til europaparlaments- og rådsforordning om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og blandinger, og om endring av direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOM(2007) 355 
endelig). Ytterligere opplysninger om overlappingen mellom eksisterende ordninger og GHS finnes i vedlegg VII til del III i det 
vedtatte forslaget: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6) De forente nasjoners ekspertkomité for transport av farlig gods og det globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av 
kjemikalier: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html
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– N R50/53 (meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljøet),

– N R51/53 (giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet),

– N R52/53 (skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet),

– R51 (giftig for vannlevende organismer),

– R52 (skadelig for vannlevende organismer),

– R53 (kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet)

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF.

Det globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering kan alternativt brukes(7). I så tilfelle skal det ikke 
brukes noen bestanddeler, heller ikke til eventuell brekking, som på tidspunktet for søknaden er tilordnet noen 
av følgende kategorier, i konsentrasjoner over 2 % (m/m):

Kategorier av giftighet i vann (og kombinasjoner av disse):

– Akutt I, II og III,

– Kronisk I, II og III,

som fastsatt i ST/SG/AC.10/30 og revidert i ST/SG/AC.10/34/Add.3 om det globale harmoniserte system for 
klassifisering og merking av kjemikalier.

Uansett skal summen av alle bestanddeler som på søknadstidspunktet er eller kan bli tildelt noen av disse 
risikosetningene eller kombinasjoner av disse eller tilordnet noen av disse GHS-kategoriene, ikke overskride 
4 % (m/m).

Dette kravet gjelder ikke for ammoniakk eller alkylammoniakk.

Dette kravet berører ikke forpliktelsen til å oppfylle kravet fastsatt i kriterium 6 a) over.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med 
en liste over bestanddeler og sikkerhetsdatablader for hver bestanddel som oppfyller kravene i vedlegg II til 
REACH-forordningen.

d) Alkylfenoletoksylater(APEO): Alkylfenoletoksylater skal ikke inngå i produktet, verken før eller etter 
eventuell brekking.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.
___________________________
(7) Se fotnote 5.
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e) Isotiazolinonforbindelser: Innholdet av isotiazolinonforbindelser i produktet skal verken før eller etter 
eventuell brekking overskride 0,05 % (m/m). For beleggingsprodukter beregnet på tre skal innholdet av 
isotiazolinonforbindelser ikke overskride 0,2 % (m/m). Innholdet av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EF-
nr. 247-500-7) blandet med 2- metyl-2H-isotiazol-3-on (EF-nr. 220-239-6) (3:1) må heller ikke overskride 
0,0015 % (m/m).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, og angi hvor store 
mengder som eventuelt er brukt.

f)  Perfluorerte alkylsulfonater (PFAS), perfluorerte karboksylsyrer (PFCA), herunder perfluorert oktansyre 
(PFOA) og beslektede stoffer som er oppført på OECDs fortegnelse «Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA, 
PFCA, related compounds and chemicals that may degrade to PFCA (as revised in 2007)», er ikke tillatt i 
produktet. OECDs fortegnelse er inntatt i vedlegget til dette kriteriedokumentet.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

g) Formaldehyd: Fritt formaldehyd skal ikke tilsettes. Formaldehydavgivende stoffer kan bare tilsettes i slike 
mengder at totalinnholdet av fritt formaldehyd etter eventuell brekking ikke overskrider 0,001 % (m/m).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. I tillegg skal 
søkeren framlegge resultater fra prøving utført av råstoffleverandørene ved bruk av VdL-RL 03-metoden 
(VdL-retningslinje 03) «In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method», 
og beregninger på grunnlag av prøvingsdataene som viser at den endelige konsentrasjonen av formaldehyd 
avgitt av formaldehydavgivende stoffer i sluttproduktet, ikke overskrider 0,001 % (m/m). Alternativt kan 
innholdet av formaldehyd avgitt av formaldehydavgivende stoffer måles i sluttproduktet på grunnlag av 
høytrykksvæskekromatografi utført i samsvar med en nasjonal standard eller en validert metode som beskrevet 
i ISO/IEC 17025.

h) Halogenerte organiske løsemidler: Uten hensyn til kriterium 6a, 6b og 6c kan bare halogenerte forbindelser 
som på søknadstidspunktet er blitt risikovurdert og ikke er klassifisert med noen av risikosetningene R26/27, 
R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 og R59 eller kombinasjoner av disse, i samsvar 
med direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, brukes i produktet før eller under eventuell brekking.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

i) Ftalater: Uten hensyn til kriterium 6a, 6b og 6c kan bare ftalater som på søknadstidspunktet er blitt risikovurdert 
og ikke er klassifisert med noen av risikosetningene R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 og 
R52/53 eller kombinasjoner av disse, i samsvar med direktiv 67/548/EØF med endringer, brukes i produktet før 
eller under eventuell brekking. DNOP (di-n-oktylftalat), DINP (di-isononylftalat) og DIDP (di-isodecylftalat) 
er heller ikke tillatt i produktet.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

7. Bruksegenskaper

a) Spredeevne: Hvit og lysfarget maling (herunder toppstrøksmaling, grunning og/eller mellomstrøksmaling) 
skal ha en spredeevne (med en dekkevne på 98 %) på minst 6 m2 per liter produkt.

For brekkfargesystemer gjelder dette kriteriet bare for den hvite basen (som inneholder mest TiO2). Dersom den 
hvite basen ikke oppfyller kriteriet på minst 6 m2 per liter med en dekkevne på 98 %, skal kriteriet oppfylles 
etter brekking av den hvite basen til standardfarge RAL 9010. Dette kriteriet skal ikke gjelde for andre baser 
som brukes i brekkfargesystemer, ettersom andre baser inneholder mindre TiO2 og ikke oppfyller kriteriet på 
minst 6 m2 per liter med en dekkevne på 98 %. For maling som inngår i et brekkfargesystem, skal søkeren 
gi sluttbrukeren opplysninger på produktemballasjen og/eller på salgsstedet om hvilken farge eller grunning/
mellomstrøksmaling (om mulig med fellesskapsmiljømerket) som bør brukes som underlag for en mørkere 
farge.
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Grunning med særskilte blokkerende/forseglende, gjennomtrengende/bindende egenskaper og grunning med 
særlige heftegenskaper for aluminium og galvaniserte overflater skal ha en spredeevne (med en dekkevne på 
98 %) på minst 6 m2 per liter produkt.

Maling som inneholder elastomerer, skal ha en spredeevne (med en dekkevne på 98 %) på minst 4 m2 per liter 
produkt.

Dette kravet gjelder ikke for lakk, beis, beleggingsprodukter til gulv, gulvmaling, mellomstrøksmaling, 
heftgrunning og andre gjennomsiktige beleggingsprodukter.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på ISO 6504/1 (Maling og 
lakk — Bestemmelse av dekkevne — Del 1: Kubelka-Munk-metode for hvite og lysfargede malinger) eller 
6504/3 (Del 3: Bestemmelse av kontrastgrad for lysfargede malinger ved en gitt dekkevne), eller (for maling 
særlig beregnet på å gi en tredimensjonal dekorativ effekt, og som kjennetegnes ved et meget tykt sjikt) NF 
T 30073 (eller tilsvarende). For baser som brukes i brekkfargesystemer, og som ikke vurderes i samsvar med 
ovenstående krav, skal søkeren framlegge dokumentasjon på at sluttbrukeren blir anbefalt å påføre en grunning 
og/eller en mellomstrøksmaling i grått (eller annen relevant farge) før produktet påføres.

b) Vannbestandighet: Lakk, gulvmaling og beleggingsprodukter til gulv skal være vannbestandige i henhold til 
ISO 2812-3 og tåle 24 timers eksponering og 16 timers restitusjon uten at glans eller farge endres.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på ISO 2812-3 Maling og lakk 
— Bestemmelse av væskebestandighet — Del 3: Metode ved bruk av et absorpsjonsmedium).

c) Vedheftingsevne: Murmaling (med unntak av gjennomsiktig grunning) skal oppnå godkjent resultat på prøving 
av vedheftingsevne ved avtrekk fastsatt i EN 24624 (ISO 4624), og beleggingsprodukter til gulv, gulvmaling og 
mellomstrøksmaling til betong, tre og metall skal oppnå en poengsum på minst 2 i gittersnittprøven fastsatt i EN 
2409. Dersom prøvingen i henhold til EN 24624 viser at underlaget har lavere kohesjonsevne enn malingens 
vedheftingsevne, skal dette betraktes som godkjent resultat; i motsatt fall skal malingens vedheftingsevne være 
over 1,5 Mpa for å bli godkjent.

Søkeren skal vurdere grunningen og/eller toppstrøksmalingen alene eller begge sammen som del av et system 
(ved prøving av systemer skal produktene om mulig være merket med fellesskapsmiljømerket, med mindre det 
gjelder systemer beregnet brukt på metall). Ved prøving av bare toppstrøksmalingen skal dette vurderes som 
det verst tenkelige tilfelle når det gjelder vedheftingsevne.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på EN ISO 2409 eller EN 24624 
(ISO 4624), alt etter hva som er relevant.

d) Slitestyrke: Beleggingsprodukter til gulv og gulvmaling skal ha en slitestyrke som tilsvarer et vekttap på høyst 
70 mg etter 1000 prøvingssykluser med 1000 grams belastning og et CS10-hjul i samsvar med EN ISO 7784-
2:2006.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som viser at dette kriteriet er oppfylt i 
samsvar med EN ISO 7784-2:2006.

e) Værbestandighet: Toppstrøksmaling til murverk og toppstrøksmaling til tre og metall, herunder lakk, skal 
undergå en prøve for værbestandighet i kunstig atmosfære med fluorescerende UV-lamper og vann i henhold til 
11507:2007. Maling til murverk skal eksponeres for prøvingsforholdene i 1000 timer, mens toppstrøksmaling 
til tre og metall (herunder lakk) skal eksponeres for prøvingsforholdene i 500 timer. Prøvingsforholdene er 
UVA 4h/60 ºC + fuktighet 4h/50 ºC.

Toppstrøksmaling og lakk til tre kan alternativt eksponeres for værpåvirkning i 500 timer i QUV-apparat for 
akselerert værpåvirkning med syklisk eksponering for UV(A)-stråling og vann i samsvar med EN 927-6.

Fargeforandringen på prøvene som har vært eksponert for værpåvirkning, skal ikke være større enn ΔΕ * = 4, 
og glansen i lakk skal ikke være redusert med mer enn 30 % av utgangsverdien. Glansen skal måles i samsvar 
med ISO 2813. Kriteriet for fargeforandring gjelder ikke for gjennomsiktige lakker og baser.
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For toppstrøksmaling til murverk og toppstrøksmaling til tre og metall (om relevant) skal kritting prøves i 
samsvar med EN ISO 4628-6:2007 etter at prøvene har vært eksponert for værpåvirkning. Produktene skal 
oppnå en poengsum på 1,5 eller bedre (0,5 eller 1,0) i denne prøvingen. Standarden inneholder illustrerte 
referanser.

For toppstrøksmaling til murverk og toppstrøksmaling til tre og metall skal nedenstående parametrer også 
vurderes etter at prøvene har vært eksponert for værpåvirkning:

– Avflaking i samsvar med ISO 4628-5:2003: grad av avflaking høyst 2 og flakstørrelse høyst 2,

– Krakelering i samsvar med ISO 4628-4:2003: grad av krakelering høyst 2 og sprekkstørrelse høyst 3,

– Blæring i samsvar med ISO 4628-2:2003: grad av blæring høyst 3 og blærestørrelse høyst 3,

På grunn av det store antallet mulige brekkfarger begrenses disse prøvingene til basen som brukes.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som bygger på enten ISO 11507:2007 i 
samsvar med de angitte parametrer eller EN 927-6, eventuelt begge dersom det er relevant. Søkeren skal i 
tillegg framlegge prøvingsrapporter som bygger på EN ISO 4628-2, 4, 5 og 6, der dette er relevant. Søkeren 
skal også framlegge en erklæring om at en eventuell fargeforandring er i samsvar med parametrene fastsatt i 
dette dokument.

f) Vanndamppermeabilitet: Dersom en utendørs maling til murverk eller betong påstås å være diffusjonsåpen, 
skal malingen klassifiseres i klasse II (middels vanndamppermeabilitet) eller bedre, i samsvar med 
prøvingsmetoden fastsatt i EN ISO 7783-2. På grunn av det store antallet mulige brekkfarger begrenses disse 
prøvingene til basen som brukes; dette kravet gjelder ikke for gjennomsiktig grunning.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på EN ISO 7783-2.

g) Vannpermeabilitet: Dersom en utendørs maling til murverk eller betong påstås å være vannavstøtende eller 
elastisk, skal malingen klassifiseres i klasse III (lav væskepermeabilitet), i samsvar med prøvingsmetoden fastsatt 
i DIN EN 1062-3:1999. På grunn av det store antallet mulige brekkfarger begrenses dette kriteriet til prøving av 
basen som brukes. All annen maling til murverk skal klassifiseres i klasse II (middels væskepermeabilitet) eller 
bedre, i samsvar med prøvingsmetoden fastsatt i DIN EN 1062-3:1999.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på DIN EN 1062-3:1999.

h) Evne til å motstå soppangrep: Dersom en toppstrøksmaling til murverk påstås å ha soppdrepende egenskaper, 
skal produktet oppnå en poengsum på 2 eller bedre (under 10 % dekket av sopp) i samsvar med prøvingsmetoden 
fastsatt i BS 3900:G6. På grunn av det store antallet mulige brekkfarger begrenses dette kriteriet til prøving av 
basen som brukes.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på BS 3900:G6.

i) Sprekkoverbyggende egenskaper: Dersom en maling til murverk (eller betong) påstås å være elastisk, skal 
den minst klassifiseres som A1 ved 23 °C i samsvar med DIN EN 1062-7:2004. På grunn av det store antallet 
mulige brekkfarger begrenses dette kriteriet til prøving av basen som brukes.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på DIN EN 1062-7:2004.

j) Alkaliebestandighet: Maling og grunning til murverk skal ikke framvise synlige skader etter 24 timers lokal 
eksponering for 10 % NaOH-løsning i samsvar med prøvingsmetoden fastsatt i ISO 2812-4:2007. Vurderingen 
gjøres etter 24 timers tørking/ restitusjon.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på ISO 2812-4:2007.



25.6.2015 Nr. 36/131EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

8. Informasjon til forbrukerne

Følgende opplysninger skal angis på eller være festet til emballasjen:

– hvilket formål, underlag og bruksforhold produktet er beregnet på. Dette skal omfatte råd om forbehandling 
osv., som korrekt forbehandling av underlaget, eventuelt råd om utendørs bruk eller om temperatur,

– anbefalinger om rengjøring av verktøy og avfallshåndtering (for å begrense risikoen for vannforurensning). 
Disse anbefalingene skal tilpasses produktet og bruksområdet og kan omfatte bruk av piktogrammer,

– anbefalinger om hvordan produktet skal lagres etter åpning (for å begrense mengden fast avfall), herunder 
råd om sikkerhet, dersom dette er relevant,

– for beleggingsprodukter med mørk farge som kriterium 7 a) ikke kommer til anvendelse på, skal det gis råd 
om bruk av riktig grunningsprodukt eller base (helst merket med fellesskapsmiljømerket),

– tekst som opplyser om at ubrukt maling må behandles som spesialavfall for å sikre miljøvennlig håndtering, 
og derfor ikke må kastes sammen med husholdningsavfall eller tømmes i avløpet. Opplysninger om at 
lokale myndigheter kan gi råd om innsamling og sluttbehandling av avfall,

– råd om hvilke vernetiltak brukeren bør ta for å beskytte seg. Følgende tekst (eller tilsvarende) skal angis på 
eller være festet til emballasjen:

For flere opplysninger om miljømerket Blomsten, se http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Vurdering og kontroll: Sammen med søknaden skal det framlegges en prøve av produktemballasjen samt 
eventuelt en erklæring om at produktet oppfyller disse kriteriene.

9. Opplysninger på miljømerket

Følgende opplysninger skal angis i felt 2 av miljømerket:

– egnet til utendørs bruk,

– redusert bruk av farlige stoffer,

– lavt innhold av løsemidler.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøve av produktemballasjen som viser merket, samt en 
erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

____________
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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 rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildeles et produkt som har 
egenskaper som gjør at det bidrar til en betydelig 
forbedring av de viktigste miljøaspektene.

2) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsatt at det 
på grunnlag av kriteriene fastsatt av Komiteen for 
miljømerking i Den europeiske union skal utarbeides 
særlige kriterier for tildeling av miljømerke for hver 
produktgruppe.

3) I nevnte forordning er det dessuten fastsatt at 
gjennomgåelsen av kriteriene for tildeling av miljømerker 
samt av kravene til vurdering og kontroll knyttet til disse 
kriteriene, skal finne sted i god tid før utløpet av kriterienes 
gyldighetstid som angitt for den aktuelle produktgruppen.

4) I samsvar med forordning (EF) nr. 1980/2000 er det 
i rett tid foretatt en gjennomgåelse av miljøkriteriene 
og av kravene til vurdering og kontroll fastsatt i 
kommisjonsvedtak 2002/739/EF av 3. september 2002 
om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling 
av fellesskapsmiljømerket til innandørs måling og 
lakk, og om endring av vedtak 1999/10/EF(2). Disse 
miljøkriteriene og de tilhørende krav til vurdering og 
kontroll skal gjelde til 28. februar 2009.

5) I lys av denne gjennomgåelsen og for å ta hensyn til den 
vitenskapelige utviklingen og markedsutviklingen er det 
hensiktsmessig å endre definisjonen av produktgruppen 
og fastsette nye miljøkriterier.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 14.7.2009, s. 39, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 17.

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2) EFT L 236 av 4.9.2002, s. 4.

6) Vedtak 2002/739/EF bør derfor erstattes.

7) Miljøkriteriene og kravene til vurdering og kontroll som 
er knyttet til kriteriene, bør gjelde i fire år fra den dato det 
er gitt underretning om dette vedtak.

8) Det bør innføres en overgangsperiode, slik at søkere som 
har fått tildelt miljømerket for innendørs maling og lakk 
før 18. august 2008, eller som har søkt om slik tildeling 
før 18. august 2008, får tilstrekkelig tid til å tilpasse sine 
produkter til å bli i overensstemmelse med de reviderte 
kriteriene og kravene. Av hensyn til rettssikkerheten bør 
produsenter inntil 28. februar 2009 ha anledning til å 
inngi søknader i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 
2002/739/EF eller i samsvar med kriteriene fastsatt i dette 
vedtak. Etter denne dato bør bare kriteriene fastsatt i dette 
vedtak komme til anvendelse.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 17 i forordning (EF) 
nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Produktgruppen «innendørs maling og lakk» omfatter 
innendørs dekorasjonsmaling og -lakk, beis og lignende 
produkter i samsvar med nr. 2, som er beregnet på hobbybruk og 
yrkesmessig bruk, og som i hovedsak er utviklet til innendørs 
bruk og markedsføres som dette.

Gruppen omfatter blant annet beleggingsprodukter til gulv 
og gulvmaling, produkter som forhandler har brukket etter 
ønske fra profesjonelle eller ikke-profesjonelle brukere, 
brekkfargesystemer, dekorasjonsmaling i væske- eller 
pastaform som produsenten har tilpasset, brukket eller klargjort 
for å oppfylle forbrukernes behov, herunder grunninger og 
mellomstrøksmalinger i slike produktsystemer.

2. Med «maling» menes et pigmentert beleggingsprodukt i 
væske-, pasta- eller pulverform, som påført et underlag danner 
en ugjennomsiktig hinne med beskyttende, dekorative eller 
særskilte tekniske egenskaper.

Med «lakk» menes et klart beleggingsprodukt som påført et 
underlag danner en hard, gjennomsiktig hinne med beskyttende, 
dekorative eller særskilte tekniske egenskaper.

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. august 2008

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til innendørs maling og lakk

[meddelt under nummer K(2008) 4453]

(2009/544/EF)(*)

2015/EØS/36/19
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Med «dekorasjonsmaling og -lakk» menes maling og lakk som 
påføres bygninger og utsmykninger og detaljer på disse for 
dekorasjons- og beskyttelsesformål. De påføres på stedet. De 
har først og fremst et dekorativt formål, men virker samtidig 
beskyttende.

«Beis» (lasur) er beleggingsprodukter som danner en 
gjennomsiktig eller delvis gjennomsiktig dekorativ hinne som 
beskytter treverket mot værpåvirkning og gjør vedlikehold 
enkelt.

«Brekkfargesystemer» er en metode for å lage farget maling 
ved å blande en «base» med brekkfarger.

3. Følgende produkter inngår ikke i produktgruppen:

a) rustvernmidler,

b) grohemmende midler,

c) treimpregneringsmidler,

d) beleggingsprodukter for særskilt industriell eller 
yrkesmessig bruk, herunder kraftige beleggingsprodukter,

e) fasademaling,

f) ethvert produkt som i hovedsak er utviklet for utendørs 
bruk, og som markedsføres som dette.

Artikkel 2

1. For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket i henhold 
til forordning (EF) nr. 1980/2000 må maling og lakk, om 
ikke annet følger av nr. 2 og 3 i denne artikkel, tilhøre 
produktgruppen «innendørs maling og lakk» som definert 
i artikkel 1, og oppfylle miljøkriteriene angitt i vedlegget til 
dette vedtak.

2. Reaktiv tokomponents spesialmaling til særskilt bruk skal 
oppfylle følgende vilkår:

a) Hver av de to komponentene skal oppfylle miljøkriteriene 
angitt i vedlegget (bortsett fra kriteriet for flyktige organiske 
forbindelser).

b) De skal være ledsaget av opplysninger om at de to 
komponentene verken må brukes alene eller blandes med 
andre produkter.

c) Det endelige bruksklare produktet skal også oppfylle 
miljøkriteriene, herunder kriteriet for flyktige organiske 
forbindelser.

3. Beleggingsprodukter som markedsføres for både 
innendørs og utendørs bruk, skal oppfylle både kriteriene 
fastsatt i dette vedtak for innendørs maling og lakk og kriteriene 
fastsatt i kommisjonsvedtak 2009/543/EF(1) for utendørs 
maling og lakk.

Artikkel 3

Miljøkriteriene for produktgruppen «innendørs maling og 
lakk» samt de krav til vurdering og kontroll som er knyttet til 
kriteriene, skal gjelde i fire år fra dette vedtaks ikrafttredelse.

Artikkel 4

For administrative formål tildeles produktgruppen «innendørs 
maling og lakk» kodenummeret «07».

Artikkel 5

Vedtak 2002/739/EF oppheves.

Artikkel 6

1. Miljømerker tildelt før 18. august 2008 for produkter 
som tilhører produktgruppen «innendørs maling og lakk», kan 
brukes fram til 28. februar 2009.

2. Dersom søknad om tildeling av fellesskapsmiljømerket 
for produkter som tilhører produktgruppen «innendørs maling 
og lakk» er inngitt før 18. august 2008, skal produktene tildeles 
miljømerket på vilkårene fastsatt i vedtak 2002/739/EF. I slike 
tilfeller kan miljømerket brukes fram til 28. februar 2009.

3. Søknader om tildeling av fellesskapsmiljømerket for 
produkter som tilhører produktgruppen «innendørs maling og 
lakk» som er inngitt etter 18. august 2008, men før 1. mars 
2009, kan oppfylle enten kriteriene fastsatt i vedtak 2002/739/
EF eller kriteriene fastsatt i dette vedtak.

Dersom søknaden er basert på kriteriene fastsatt i vedtak 
2002/739/EF, kan fellesskapsmiljømerket benyttes fram til 28. 
februar 2009.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. august 2008.

 For Kommisjonen

 Olli REHN

 Medlem av Kommisjonen

(1) EUT L 181 av 14.7.2009, s. 27.
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VEDLEGG

A.  RAMME

Målet med kriteriene

Kriteriene skal særlig bidra til å

– fremme effektiv bruk av produktet og minimere avfallsproduksjonen,

– redusere miljørisikoene og andre risikoer (som ozon i troposfæren) ved å redusere utslippene av løsemidler,

– redusere utslippet av giftige eller på andre måter forurensende stoffer i vann. Kriteriene er fastsatt på et nivå som 
gjør at de fremmer merking av innendørs maling og lakk som gir mindre belastninger på miljøet.

Krav til vurdering og kontroll

De særlige kravene til vurdering og kontroll skal angis for hvert kriterium.

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet grunnlag for at kriteriene 
er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra dennes leverandør(er) og/eller underleverandør(er).

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene 
godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden.

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller.

Det anbefales at vedkommende organer tar hensyn til gjennomføringen av anerkjente miljøstyringsordninger, f.eks. 
EMAS eller EN ISO 14001, når de vurderer søknader og kontrollerer at kriteriene er oppfylt (Merk: Det er ikke påkrevd 
å gjennomføre slike styringsordninger).

Når det i kriteriene vises til bestanddeler, omfatter dette stoffer og stoffblandinger. Definisjonene av «stoffer» og 
«stoffblandinger» er gitt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)(1).

Søkeren skal gi vedkommende organ en nøyaktig beskrivelse av sammensetningen av alle stoffer som inngår i produktet. 
Alle stoffer, herunder urenheter, som er til stede i konsentrasjoner over 0,01 % (m/m), skal rapporteres, med mindre en 
lavere grenseverdi er angitt et annet sted i kriteriene.

B.  MILJØKRITERIER

Alle kriterier bortsett fra kriterium 3, som gjelder grenseverdier for flyktige organiske forbindelser, gjelder for 
malingen eller lakken slik den foreligger i emballasjen. I tråd med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF(2) 
gjelder grenseverdiene for flyktige organiske forbindelser det bruksklare produktet. Høyeste tillatte innhold av flyktige 
organiske forbindelser skal følgelig beregnes på grunnlag av anbefalt tilsetning av for eksempel fargestoffer og/eller 
tynnere. For denne beregningen kreves opplysninger fra råstoffleverandørene om tørrstoffinnhold, innhold av flyktige 
organiske forbindelser og produktets spesifikke vekt.

Kriterium 1 og 2 gjelder bare hvit og lysfarget maling (herunder toppstrøksmaling, grunning og/eller mellomstrøks-
maling).

For brekkfargesystemer gjelder kriterium 1 og 2 bare for den hvite basen (som inneholder mest TiO2). I tilfeller der den 
hvite basen ikke oppfyller kriteriet på minst 8 m2 per liter med en dekkevne på 98 % i henhold til kriterium 7 a), skal 
kriteriet oppfylles etter brekking til standardfarge RAL 9010.

Kriterium 1 og 2 gjelder ikke for gjennomsiktige beleggingsprodukter.

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
(2) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 87.
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1. Hvite pigmenter

Innholdet av hvite pigmenter (hvite uorganiske pigmenter med brytningstall over 1,8): Malingen skal ha et innhold 
av hvite pigmenter på høyst 36 g per m2 tørr hinne, med en opasitet på 98 %. Dette kravet gjelder ikke for lakk og beis.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at hvite pigmenter ikke er brukt, eller framlegge 
opplysninger om innholdet av hvite pigmenter og spredeevne, sammen med nøyaktige beregninger som viser at dette 
kriteriet er oppfylt.

2. Titandioksid

Titandioksid: Utslipp og avfall fra produksjonen av anvendte titandioksidpigmenter, skal ikke overskride følgende 
verdier (utledet fra referansedokumentet om beste tilgjengelige teknologi for framstilling av store mengder uorganiske 
kjemikalier (BREF) (august 2007)):

– SOx-utslipp (uttrykt som SO2): 252 mg per m2 tørr hinne (med en opasitet på 98 %),

– sulfatavfall: 18 g per m2 tørr hinne (med en opasitet på 98 %),

– kloravfall: 3,7, 6,4 og 11,9 g per m2 tørr hinne (med en opasitet på 98 %) for henholdsvis nøytral rutil, syntetisk rutil 
og slagg.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at titandioksid ikke er brukt, eller framlegge 
underlagsdokumentasjon som angir utslippsnivå og avfallsinnhold for de ulike parametrene, titandioksidinnhold i 
produktet, spredeevne og nøyaktige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt.

3. Flyktige organiske forbindelser (VOC)

VOC-innholdet skal ikke overskride:

Produktkategorier (direktiv 2004/42/EF) Grenseverdier for VOC-
innhold (g/l inkl. vann)

Matt innendørsmaling (vegg/tak) (glansnivå < 25 ved 60° vinkel) 15

Blank innendørsmaling (vegg/tak) (glansnivå > 25 ved 60° vinkel) 60

Maling for utsmykning og kledning av treverk og metall innendørs, herunder 
mellomstrøksmaling

90

Lakk og beis for utsmykning innendørs, herunder dekkbeis 75

Innendørs tynnsjiktet beis 75

Grunning 15

Heftgrunning 15

Enkomponents spesialmaling 100

Reaktiv tokomponents spesialmaling til særskilt bruk, for eksempel på gulv 100

Effektmaling 90

Med flyktige organiske forbindelser (VOC) menes i denne sammenheng enhver organisk forbindelse som har et 
startkokepunkt på eller under 250 °C målt ved et standard trykk på 101,3 kPa i henhold til definisjonen i direktiv 
2004/42/EF. Underkategoriene for maling og lakk i direktivet anvendes for fastsettelse av grenseverdiene for VOC. Her 
vises bare de kategoriene som er relevante for innendørs beleggingsprodukter.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. Søkeren skal angi VOC-
innhold for alle produkter.
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4. Flyktige aromatiske hydrokarboner (VAH)

Flyktige aromatiske hydrokarboner skal ikke tilsettes produktet direkte før eller under brekking (der dette er 
relevant); imidlertid kan bestanddeler som inneholder flyktige aromatiske hydrokarboner, tilsettes i slike mengder at 
VAH-innholdet i sluttproduktet ikke overskrider 0,1 % (m/m).

Med flyktige aromatiske hydrokarboner (VAH) menes i denne sammenheng enhver organisk forbindelse i henhold til 
definisjonen i direktiv 2004/42/EF som har et startkokepunkt på eller under 250 °C målt ved et standard trykk på 101,3 
kPa, og som har minst én aromatisk kjerne i strukturformelen.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, hvor det framgår at flyktige 
aromatiske hydrokarboner ikke er tilsatt annet enn i ferdigblandede bestanddeler. Der det er relevant, skal leverandøren 
av vedkommende bestanddel også legge fram erklæringer om VAH-innholdet. 

5. Tungmetaller

Følgende tungmetaller eller tungmetallforbindelser skal ikke inngå som bestanddeler i produktet eller brekkfargen 
(verken som bestanddel eller som del av en anvendt stoffblanding): kadmium, bly, krom VI, kvikksølv, arsen, barium 
(unntatt bariumsulfat), selen, antimon.

Kobolt skal heller ikke tilsettes som bestanddel, bortsett fra koboltsalt brukt som tørkemiddel i alkydmaling. Dette kan 
brukes i konsentrasjoner på høyst 0,05 % (m/m) i sluttproduktet, målt som koboltmetall. Kobolt i pigmenter er også 
unntatt fra dette kravet.

Bestanddelene kan imidlertid inneholde spor av tungmetaller på inntil 0,01 % (m/m), som skyldes urenheter i råstoffene.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, samt erklæringer fra 
leverandørene av bestanddelene, der dette er relevant.

6. Farlige stoffer

a) Produktet: Produktet skal ikke være klassifisert som meget giftig, giftig, miljøfarlig, kreftframkallende, 
reproduksjonstoksisk, helseskadelig, etsende, arvestoffskadelig eller irriterende (bare dersom dette skyldes 
forekomst av bestanddeler merket med R43) i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(3), 
verken før eller etter brekking, der dette er relevant.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med et 
sikkerhetsdatablad for produktet som oppfyller kravene i vedlegg II til REACH-forordningen.

b) Bestanddeler (meget giftige, giftige, kreftframkallende, arvestoffskadelige, reproduksjonstoksiske): Det 
kan ikke brukes noen bestanddeler, heller ikke til eventuell brekking, som på tidspunktet for søknaden oppfyller 
kriteriene for klassifisering med noen av følgende risikosetninger eller kombinasjoner av disse:

– R23 (giftig ved innånding)

– R24 (giftig ved hudkontakt)

– R25 (giftig ved svelging)

– R26 (meget giftig ved innånding)

– R27 (meget giftig ved hudkontakt)

– R28 (meget giftig ved svelging)

– R33 (kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk)

– R39 (fare for alvorlig varig helseskade)

– R40 (mulig fare for kreft)

– R42 (kan gi allergi ved innånding)

_____________________________
(3) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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– R45 (kan forårsake kreft)

– R46 (kan forårsake arvelige skader)

– R48 (alvorlige helsefare ved lengre tids påvirkning)

– R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

– R60 (kan skade forplantningsevnen)

– R61 (kan gi fosterskader)

– R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

– R63 (mulig fare for fosterskade)

– R68 (mulig fare for varig helseskade)

 som fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF(4) eller direktiv 1999/45/EF. Virksomme stoffer som er brukt som 
konserveringsmidler i produktet, og som er tildelt risikosetningene R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 
eller R48 eller kombinasjoner av disse, kan likevel brukes om de ikke utgjør mer enn 0,1 % (m/m) av malingens 
totale sammensetning.

 Det globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering kan alternativt brukes(5). I så tilfelle må det 
ikke brukes bestanddeler, heller ikke til eventuell brekking, som er klassifisert i følgende kategorier eller 
kombinasjoner av disse:

– Akutt toksisitet (oralt) — kategori I, II og III

– Akutt toksisitet (dermalt) — kategori I, II og III

– Akutt toksisitet (ved innånding) — kategori I, II og III

– Sensibilisering ved innånding — kategori I

– Arvestoffskadelige stoffer — kategori I og II

– Kreftframkallende stoffer — kategori I og II

– Reproduksjonstoksiske stoffer — kategori I og II

– Spesifikk målorgantoksisitet (enkelteksponering) — kategori I og II

– Spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering) — kategori I og II

som fastsatt i ST/SG/AC.10/30(6) og revidert i ST/SG/AC.10/34/Add.3 om det globale harmoniserte system 
for klassifisering og merking av kjemikalier. Virksomme stoffer brukt som konserveringsmidler i produktet, og 
som er tilordnet en av følgende GHS-kategorier, kan likevel brukes om de ikke utgjør mer enn 0,1 % (m/m) av 
malingens totale sammensetning:

– Akutt toksisitet (oralt, dermalt, ved innånding) — I, II og III (bare oralt og dermalt),

– Spesifikk målorgantoksisitet (enkelteksponering og/eller gjentatt eksponering) — I og II (eller 
kombinasjoner av disse) og

– Kreftframkallende egenskaper — kategori II.

Metyletylketoksim kan brukes i alkydmaling i konsentrasjoner på inntil 0,3 % (m/m).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med et 
sikkerhetsdatablad for produktet som oppfyller kravene i vedlegg II til REACH-forordningen.

_____________________________
(4) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(5) Den 27. juni 2007 vedtok Europakommisjonen et forslag til europaparlaments- og rådsforordning om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og blandinger, og om endring av direktiv 67/548/EØF og forordning (EF) nr. 1907/2006 (KOM(2007) 355 
endelig). Ytterligere opplysninger om overlappingen mellom eksisterende ordninger og GHS finnes i vedlegg VII til del III i det 
vedtatte forslaget: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf

(6) De forente nasjoners ekspertkomité for transport av farlig gods og det globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av 
kjemikalier: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html
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c) Miljøfarlige bestanddeler: Ingen bestanddeler, heller ikke til eventuell brekking, som på tidspunktet for 
søknaden oppfyller kriteriene for klassifisering med noen av følgende risikosetninger eller kombinasjoner av 
disse, skal brukes i konsentrasjoner over 2 %

– N R50 (meget giftig for vannlevende organismer),

– N R50/53 (meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljøet),

– N R51/53 (giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet),

– N R52/53 (skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet),

– N R51 (giftig for vannlevende organismer),

– N R52 (skadelig for vannlevende organismer),

– R53 (kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet)

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF.

Det globale harmoniserte system (GHS) for klassifisering kan alternativt brukes(7). I så tilfelle skal det ikke 
brukes noen bestanddeler, heller ikke til eventuell brekking, som på tidspunktet for søknaden er tilordnet noen 
av følgende kategorier, i konsentrasjoner over 2 % (m/m):

Kategorier av giftighet i vann (og kombinasjoner av disse):

– Akutt I, II og III,

– Kronisk I, II og III,

som fastsatt i ST/SG/AC.10/30 og revidert i ST/SG/AC.10/34/Add.3 om det globale harmoniserte system for 
klassifisering og merking av kjemikalier.

Uansett skal summen av alle bestanddeler som på søknadstidspunktet er eller kan bli tildelt noen av disse 
risikosetningene eller kombinasjoner av disse eller tilordnet noen av disse GHS-kategoriene, ikke overskride 
4 % (m/m).

Dette kravet gjelder ikke for ammoniakk eller alkylammoniakk.

Dette kravet berører ikke forpliktelsen til å oppfylle kravet fastsatt i kriterium 6 a) over.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med 
en liste over bestanddeler og sikkerhetsdatablader for hver bestanddel som oppfyller kravene i vedlegg II til 
REACH-forordningen.

d) Alkylfenoletoksylater (APEO): Alkylfenoletoksylater skal ikke inngå i produktet, verken før eller etter 
eventuell brekking.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

e) Isotiazolinonforbindelser: Innholdet av isotiazolinonforbindelser i produktet skal verken før eller etter 
eventuell brekking overskride 0,05 % (m/m). Innholdet av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (EF-nr. 247-500-
7) blandet med 2- metyl-2H-isotiazol-3-on (EF-nr. 220-239-6) (3:1) må heller ikke overskride 0,0015 % (m/m).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, og angi hvor store 
mengder som eventuelt er brukt.

f) Perfluorerte alkylsulfonater (PFAS), perfluorerte karboksylsyrer (PFCA), herunder perfluorert oktansyre 
(PFOA) og beslektede stoffer som er oppført på OECDs fortegnelse «Preliminary lists of PFOS, PFAS, PFOA, 
PFCA, related compounds and chemicals that may degrade to PFCA (as revised in 2007)», er ikke tillatt i 
produktet. OECDs fortegnelse er inntatt i vedlegget til dette kriteriedokument. 

___________________________
(7) Se fotnote 5.
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

g) Formaldehyd: Fritt formaldehyd skal ikke tilsettes. Formaldehydavgivende stoffer kan bare tilsettes i slike 
mengder at totalinnholdet av fritt formaldehyd etter eventuell brekking ikke overskrider 0,001 % (m/m).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. I tillegg skal 
søkeren framlegge resultater fra prøving utført av råstoffleverandørene ved bruk av VdL-RL 03-metoden 
(VdL-retningslinje 03) «In-can concentration of formaldehyde determined by the acetyl-acetone method», og 
beregninger på grunnlag av prøvingsdataene som viser at den endelige konsentrasjonen av formaldehyd avgitt 
av formaldehydavgivende stoffer i sluttproduktet, ikke overskrider 0,001 % (m/m). Alternativt kan innholdet 
av formaldehyd avgitt av formaldehydavgivende stoffer måles i sluttproduktet ved hjelp av en standard som 
bygger på høytrykksvæskekromatografi.

h) Halogenerte organiske løsemidler: Uten hensyn til kriterium 6a, 6b og 6c kan bare halogenerte forbindelser 
som på søknadstidspunktet er blitt risikovurdert og ikke er klassifisert med noen av risikosetningene R26/27, 
R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 og R59 eller kombinasjoner av disse, i samsvar 
med direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, brukes i produktet før eller under eventuell brekking.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

i) Ftalater: Uten hensyn til kriterium 6a, 6b og 6c kan bare ftalater som på søknadstidspunktet er blitt risikovurdert 
og ikke er klassifisert med noen av risikosetningene R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53 og 
R52/53 eller kombinasjoner av disse, i samsvar med direktiv 67/548/EØF med endringer, brukes i produktet før 
eller under eventuell brekking. DNOP (di-n-oktylftalat), DINP (di-isononylftalat) og DIDP (di-isodecylftalat) 
er heller ikke tillatt i produktet.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

7. Bruksegenskaper

a) Spredeevne: Hvit og lysfarget maling (herunder toppstrøksmaling, grunning og/eller mellomstrøksmaling) 
skal ha en spredeevne (med en dekkevne på 98 %) på minst 8 m2 per liter produkt.

For brekkfargesystemer gjelder dette kriteriet bare for den hvite basen (som inneholder mest TiO2). Dersom den 
hvite basen ikke oppfyller kriteriet på minst 8 m2 per liter med en dekkevne på 98 %, skal kriteriet oppfylles 
etter brekking av den hvite basen til standardfarge RAL 9010. Dette kriteriet skal ikke gjelde for andre baser 
som brukes i brekkfargesystemer, ettersom andre baser inneholder mindre TiO2 og ikke oppfyller kriteriet på 
minst 8 m2 per liter med en dekkevne på 98 %. For maling som inngår i et brekkfargesystem, skal søkeren 
gi sluttbrukeren opplysninger på produktemballasjen og/eller på salgsstedet om hvilken farge eller grunning/
mellomstrøksmaling (om mulig med fellesskapsmiljømerket) som bør brukes som underlag for en mørkere 
farge.

Grunning med særskilte blokkerende/forseglende, gjennomtrengende/bindende egenskaper og grunning med 
særlige heftegenskaper for aluminium og galvaniserte overflater skal ha en spredeevne (med en dekkevne på 
98 %) på minst 6 m2 per liter produkt.

Tykk effektmaling (maling som er særlig beregnet på å gi en tredimensjonal dekorativ effekt og derfor 
kjennetegnes ved et meget tykt sjikt) skal alternativt ha en spredeevne på 1 m2 per kg produkt.

Dette kravet gjelder ikke for lakk, beis, beleggingsprodukter til gulv, gulvmaling, mellomstrøksmaling, 
heftgrunning og andre gjennomsiktige beleggingsprodukter.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på ISO 6504/1 (Maling og 
lakk — Bestemmelse av dekkevne — Del 1: Kubelka-Munk-metode for hvite og lysfargede malinger) eller 
6504/3 (Del 3: Bestemmelse av kontrastgrad for lysfargede malinger ved en gitt dekkevne), eller for maling 
særlig beregnet på å gi en tredimensjonal dekorativ effekt, og som kjennetegnes ved et meget tykt sjikt, NF T 
30 073 (eller tilsvarende). For baser som brukes i brekkfargesystemer, og som ikke vurderes i samsvar med 
ovenstående krav, skal søkeren framlegge dokumentasjon på at sluttbrukeren blir anbefalt å påføre en grunning 
og/eller en mellomstrøksmaling i grått (eller annen relevant farge) før produktet påføres.
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b) Motstandsevne mot våtskrubbing: Veggmaling (i samsvar med EN 13300) som påstås (enten på produktet 
eller i tilhørende markedsføringsmateriell) å kunne vaskes, rengjøres eller børstes, skal ha en motstandsevne 
mot våtskrubbing i samsvar med prøvingsmetoden fastsatt i EN 13300 og EN ISO 11998 som minst tilsvarer 
klasse 2 (ikke over 20 mikrometer etter 200 sykluser).

På grunn av det store antallet mulige brekkfarger begrenses dette kriteriet til prøving av baser for brekkfarger.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport i samsvar med EN 13300 som bygger på 
prøvingsmetoden fastsatt i EN ISO 11998 (Bestemmelse av motstand mot våtskrubbing og rengjøringsmulighet 
av belegg), og for takmaling dokumentasjon på at sluttbrukeren blir informert (på produktemballasjen eller i 
tilhørende markedsføringsmateriell) om at produktet ikke er prøvd for motstand mot våtskrubbing.

c) Vannbestandighet: Lakk, gulvmaling og beleggingsprodukter til gulv skal være vannbestandige i henhold til 
ISO 2812-3 og tåle 24 timers eksponering og 16 timers restitusjon uten at glans eller farge endres.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på ISO 2812-3 (Maling og lakk 
— Bestemmelse av væskebestandighet — Del 3: Metode ved bruk av et absorpsjonsmedium).

d) Vedheftingsevne: Beleggingsprodukter, maling og mellomstrøksmaling til gulv og mellomstrøksmaling til 
metall og tre skal oppnå en poengsum på minst 2 ved prøving av vedheftingsevne som fastsatt i EN 2409. 
Pigmentert grunning for murverk skal oppnå godkjent resultat på prøving av vedheftingsevne ved avtrekk som 
fastsatt i EN 24624 (ISO 4624) dersom underlaget har lavere kohesjonsevne enn malingens vedheftingsevne; i 
motsatt fall skal malingens vedheftingsevne være over 1,5 Mpa for å bli godkjent.

Gjennomsiktig grunning er unntatt fra dette kravet.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på EN ISO 2409 eller EN 24624 
(ISO 4624), alt etter hva som er relevant.

e) Slitestyrke: Beleggingsprodukter til gulv og gulvmaling skal ha en slitestyrke som tilsvarer et vekttap på høyst 
70 mg etter 1000 prøvingssykluser med 1000 grams belastning og et CS10-hjul i samsvar med EN ISO 7784-
2:2006.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som viser at dette kriteriet er oppfylt i 
samsvar med EN ISO 7784-2:2006.

8. Informasjon til forbrukerne

Følgende opplysninger skal angis på eller være festet til emballasjen:

– hvilket formål, underlag og bruksforhold produktet er beregnet på. Dette skal omfatte råd om forbehandling 
osv., som korrekt forbehandling av underlaget, eventuelt råd om innendørs bruk eller om temperatur,

– anbefalinger om rengjøring av verktøy og avfallshåndtering (for å begrense risikoen for vannforurensning). 
Disse anbefalingene skal tilpasses produktet og bruksområdet og kan omfatte bruk av piktogrammer,

– anbefalinger om hvordan produktet skal lagres etter åpning (for å begrense mengden fast avfall), herunder 
råd om sikkerhet, dersom dette er relevant,

– for beleggingsprodukter med mørk farge som kriterium 7 a) ikke kommer til anvendelse på, skal det gis råd 
om bruk av riktig grunningsprodukt eller base (helst merket med fellesskapsmiljømerket),

– for tykk effektmaling skal det gis opplysninger om at malingen er særlig beregnet på å gi en tredimensjonal 
dekorativ effekt,

– tekst som opplyser om at ubrukt maling må behandles som spesialavfall for å sikre miljøvennlig håndtering, 
og derfor ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. Informasjon om at lokale myndigheter kan gi 
råd om innsamling og sluttbehandling av avfall,
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– råd om hvilke vernetiltak brukeren bør ta for å beskytte seg. Følgende tekst (eller tilsvarende) skal angis på 
eller være festet til emballasjen:

«For flere opplysninger om miljømerket Blomsten, se http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.»

Vurdering og kontroll: Sammen med søknaden skal det framlegges en prøve av produktemballasjen samt eventuelt en 
erklæring om at produktet oppfyller dette kriteriet.

9. Opplysninger på miljømerket

Følgende opplysninger skal angis i felt 2 av miljømerket:

– egnet til innendørs bruk,

– redusert bruk av farlige stoffer,

– lavt innhold av løsemidler.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøve av produktemballasjen som viser merket, samt en erklæring om 
at dette kriteriet er oppfylt.

__________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 andre 
leddet,

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske 
unionen og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildelast eit produkt som har 
eigenskapar som gjer at det medverkar til ei monaleg 
betring av dei viktigaste miljøfaktorane.

2) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at det på 
grunnlag av dei kriteria som er fastsette av Utvalet for 
miljømerking i Den europeiske unionen, skal fastsetjast 
særlege kriterium for tildeling av miljømerke for kvar 
produktgruppe.

3) I forordninga er det òg fastsett at både kriteria for tildeling 
av miljømerke og krava med omsyn til vurdering og 
kontroll i samband med kriteria skal reviderast i god tid 
før slutten av det tidsrommet som dei kriteria som er 
oppførte for den aktuelle produktgruppa, gjeld for.

4) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 er det i god 
tid vorte gjennomført ein revisjon av dei miljøkriteria 
og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som 
vart innførte ved kommisjonsvedtak 2002/231/EF av 
18. mars 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium 
for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy, og om 
endring av vedtak 1999/179/EF(2). Desse miljøkriteria og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 28.7.2009, s. 27, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 17.

(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2) TEF L 77 av 20.3.2002, s. 50.

dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll gjeld fram 
til 31. mars 2010.

5) For å ta omsyn til den vitskaplege utviklinga og 
marknadsutviklinga bør definisjonen av produktgruppa 
endrast, og det bør fastsetjast nye miljøkriterium i lys av 
den nemnde revisjonen.

6) Miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og 
kontroll bør gjelde i eit tidsrom på fire år frå datoen då 
dette vedtaket vert vedteke.

7) Vedtak 2002/231/EF bør difor bytast ut.

8) Det bør innførast ein overgangsperiode for produsentar 
som har fått tildelt miljømerket for fottøy på grunnlag 
av dei kriteria som er oppførte i vedtak 2002/231/EF, 
slik at dei får nok tid til å kunne tilpasse produkta sine 
til å verte i samsvar med dei reviderte kriteria og krava. 
Produsentar bør òg kunne sende inn søknader på grunnlag 
av dei kriteria som er fastsette i vedtak 2002/231/EF, 
eller på grunnlag av kriteria i dette vedtaket, fram til 
vedtak 2002/231/EF sluttar å gjelde.

9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa «fottøy» omfattar alle klednadsvarer som er 
utforma for å verne eller dekkje foten, og som har ein fast 
yttersole som kjem i kontakt med underlaget. Fottøy skal ikkje 
innehalde elektriske eller elektroniske komponentar.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 2009

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy

[meldt under nummeret K(2009) 5612]

(2009/563/EF)(*)

2015/EØS/36/20
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Artikkel 2

For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket til produkt 
som høyrer inn under produktgruppa «fottøy» i medhald av 
forordning (EF) nr. 1980/2000 (heretter kalla «miljømerket»), 
må fottøyet oppfylle dei kriteria som er fastsette i vedlegget til 
dette vedtaket.

Artikkel 3

Miljøkriteria for produktgruppa «fottøy» og dei tilhøyrande 
krava til vurdering og kontroll skal gjelde i fire år frå datoen då 
dette vedtaket vert vedteke.

Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa «fottøy» tildelt 
kodenummeret «017».

Artikkel 5

Vedtak 2002/231/EF vert oppheva.

Artikkel 6

1. Søknader om tildeling av miljømerke innanfor 
produktgruppa «fottøy» som er sende inn før datoen då dette 
vedtaket vart vedteke, skal vurderast på grunnlag av dei vilkåra 
som er fastsette i vedtak 2002/231/EF.

2. Søknader om tildeling av miljømerke til produkt innanfor 
produktgruppa «fottøy» som er sende inn etter datoen då dette 
vedtaket vart vedteke, men seinast innan 31. mars 2010, skal 
vurderast anten på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i 
vedtak 2002/231/EF, eller på grunnlag av dei kriteria som er 
fastsette i dette vedtaket.

Desse søknadene skal vurderast på grunnlag av dei kriteria som 
dei byggjer på.

3. Dersom eit miljømerke er tildelt på grunnlag av ein 
søknad som er vurdert ut frå dei kriteria som er fastsette i 
vedtak 2002/231/EF, kan det nemnde miljømerket nyttast i tolv 
månader frå datoen då dette vedtaket vert vedteke.

Artikkel 7

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

MÅLSETJING

Føremålet med kriteria

Desse kriteria skal særleg

– avgrense mengda av giftige reststoff,

– avgrense utsleppa av flyktige organiske sambindingar (VOC), og

– fremje eit meir slitesterkt produkt.

Kriteria er fastsette på ein slik måte at dei fremjar merking av fottøy som har liten innverknad på miljøet.

Krav med omsyn til vurdering og kontroll

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte under kvart kriterium.

Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar enn dei som er oppførte under kvart kriterium dersom det rette organet 
som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode.

Den funksjonelle eininga er eit skopar. Krava er fastsette på grunnlag av skonummer 40 franske stikk («Paris Point»). 
For barneskor gjeld krava skonummer 32 franske stikk (eller det største skonummeret dersom dette er mindre enn 
skonummer 32 franske stikk).

Ved bruken av kriteria skal det ikkje takast omsyn til overdelkomponentar som veg mindre enn 3 % av heile overdelen. 
Ved bruken av kriteria skal det ikkje takast omsyn til yttersolekomponentar som veg mindre enn 3 % av heile yttersolen.

Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar.

Dei rette organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøstyringsordningar, t.d. EMAS eller 
ISO 14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette vedlegget vert oppfylte. (NB: Det er ikkje 
påkravd å gjennomføre slike styringsordningar.)

KRITERIUM

1. Farlege stoff i sluttproduktet

a)  Når det gjeld skor som er laga av lêr, skal det ikkje finnast krom VI i sluttproduktet.

Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport 
på grunnlag av metoden EN ISO 17075 (påvisingsgrense 3 ppm). Førebuinga av prøva skal gjerast i samsvar med 
standarden EN ISO 4044.

(NB: Interferens kan gjere måling vanskeleg ved analyse av visse typar farga lêr).

b)  Det må ikkje påvisast restar av arsen, kadmium eller bly i dei materiala som vert nytta i samanføyinga av produktet 
eller i sluttproduktet.

Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal leggje fram ein 
prøvingsrapport på grunnlag av ein av dei følgjande EN ISO 14602-metodane:

– Prøving av materiala til samanføying av produktet. Dei stoffa som er nemnde i kriteriet, skal ikkje kunne 
påvisast i dei materiala som vert nytta i framstillinga av sluttproduktet.

– Prøving av sluttproduktet. Dei stoffa som er nemnde i kriteriet, skal ikkje kunne påvisast i komponentane i 
overdelen eller underdelen til fottøyet etter åtskiljing og finmaling.

Når det gjeld produkt av lêr, skal førebuinga av prøva gjerast i samsvar med standarden EN ISO 4044.

c)  Innhaldet av fritt og delvis hydrolyserbart formaldehyd i fottøyet må ikkje overstige følgjande grenseverdiar:

— Tekstilkomponentar: kan ikkje påvisast,

— Lêrkomponentar: 150 ppm
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Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal leggje fram ein 
prøvingsrapport på grunnlag av følgjande prøvingsmetodar: tekstilar: EN ISO 14184-1 (påvisingsgrense 20 ppm), 
lêr: EN ISO 17226-1 eller 2.

2. Reduksjon av vassforbruk (berre til garving av hud og skinn)

Følgjande grenseverdiar for vassforbruk til garving av hud og skinn(1) skal ikkje overskridast:

— Hud: 35 m3/t,

— Skinn: 55 m3/t.

Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal leggje fram høveleg 
dokumentasjon for at dei nemnde grenseverdiane ikkje er overskridne.

3. Utslepp frå framstillinga av materiale

a)  Dersom spillvatnet frå garveri og frå tekstilindustrien vert sleppt direkte ut i ferskvatn, må innhaldet av KOF ikkje 
overstige 250 mg KOF/l spillvatn.

Dersom spillvatn frå garveri vert sleppt ut til eit kommunalt reinseanlegg, skal dette kriteriet ikkje gjelde så lenge 
det kan påvisast

— at utsleppet av spillvatn frå garveriet til det kommunale reinseanlegget er godkjent, og

— at det kommunale reinseanlegget er verksamt, og at det etterfølgjande utsleppet av handsama vatn i ferskvatn 
oppfyller minstekrava til Fellesskapet i samsvar med rådsdirektiv 91/271/EØF(2).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport og tilleggsopplysningar som byggjer på 
følgjande prøvingsmetode: KOF: ISO 6060 Vasskvalitet, fastsetjing av kjemisk oksygenforbruk.

Dersom spillvatnet vert sleppt ut til eit kommunalt reinseanlegg, må den relevante styresmakta dokumentere at 
utsleppet er godkjent, og at det kommunale anlegget er verksamt og oppfyller minstekrava i direktiv 91/271/EØF.

b)  Spillvatn frå garveri skal etter handsaming innehalde mindre enn 1 mg krom (III)/l.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport og tilleggsopplysningar som byggjer på 
følgjande prøvingsmetodar: ISO 9174 eller EN 1233 eller EN ISO 11885 for Cr.

4. Bruk av farlege stoff (fram til kjøp)

a)  Pentaklorfenol (PCP) og tetraklorfenol (TCP) og salt og esterar av dei skal ikkje nyttast.

Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal leggje fram ei fråsegn 
som stadfestar at materiala ikkje inneheld slike klorfenol, saman med ein prøvingsrapport på grunnlag av følgjande 
prøvingsmetodar: Lêr: EN ISO 17070 (påvisingsgrense 0,1 ppm). Tekstilar: XP G 08-015 (påvisingsgrense 0,05 
ppm).

b)  Det må ikkje nyttast azofargestoff som kan spaltast til eitt av dei følgjande aromatiske amina:

— 4-aminobifenyl (92-67-1)

— benzidin (92-87-5)

— 4-klor-o-toluidin (95-69-2)

— 2-naftylamin (91-59-8)

— o-amino-azotoluen (97-56-3)

— 2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)

— p-kloranilin (106-47-8)

— 2,4-diaminoanisol (615-05-4)

— 4,4’-diaminodifenylmetan (101-77-9)

— 3,3’-diklorbenzidin (91-94-1)

(1) Hud er definert som «det ytste laget til fullt utvikla eller fullvaksne større dyr, t.d. storfe, hestar, kamelar, elefantar osv.» Skinn er 
definert som «det ytste laget til mindre dyr, t.d. sauer og geiter, eller til ungdyr av større dyr, t.d. kalvar. Svin, reptil, fuglar og fisk 
høyrer inn under definisjonen av skinn». (International Glossary of Leather Terms, ICT).

(2) TEF L 135 av 30.5.1991, s. 40.
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— 3,3’-dimetoksybenzidin (119-90-4)

— 3,3’-dimetylbenzidin (119-93-7)

— 3,3’-dimetyl-4,4’-diaminofenylmetan (838-88-0)

— p-kresidin (120-71-8)

— 4,4’-metylen-bis-(2-kloranilin) (101-14-4)

— 4,4’-oksydianilin (101-80-4)

— 4,4’-tiodianilin (139-65-1)

— o-toluidin (95-53-4)

— 2,4-diaminotoluen (95-80-7)

— 2,4,5-trimetylanilin (137-17-7)

— 4-aminoazobenzen (60-09-3)

— o-anisidin (90-04-0)

Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal leggje fram ei fråsegn 
om at slike azofargestoff ikkje er vortne nytta. Ved ein eventuell kontroll av denne fråsegna skal følgjande 
prøvingsmetode nyttast: Lêr — CEN ISO TS 17234. Tekstilar — EN 14362 1 eller 2.

Grenseverdi for tekstilar: 30 ppm (NB: Det er mogleg å få falske positive resultat for 4-aminoazobenzen, og difor 
bør resultata stadfestast).

Grenseverdi for lêr: 30 ppm (NB: Det er mogleg å få falske positive resultat for 4-aminoazobenzen, 4-aminobifenyl 
og 2-naftylamin, og difor bør resultata stadfestast).

c)  Følgjande N-nitrosamin må ikkje kunne påvisast i gummi:

— N-nitrosodimetylamin (NDMA)

— N-nitrosodietylamin (NDEA)

— N-nitrosodipropylamin (NDPA)

— N-nitrosodibutylamin (NDBA)

— N-nitrosopiperidin (NPIP)

— N-nitrosopyrrolidin (NPYR)

— N-nitrosomorfolin (NMOR)

— N-nitroso-N-metyl-N-fenylamin (NMPhA)

— N-nitroso-N-etyl-N-fenylamin (NEPhA)

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport som byggjer på prøvingsmetode EN 12868 
(1999-12) eller EN 14602.

d)  Kloralkan C10-C13 skal ikkje nyttast i lêr-, gummi- eller tekstilkomponentar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren eller leverandørane til søkjaren skal leggje fram ei fråsegn 
om at slike kloralkan ikkje er vortne nytta.

e)  Fargestoff som oppfyller kriteria for klassifisering som kreftframkallande, arvestoffskadelege, reproduksjonstoksiske 
eller farlege for miljøet med følgjande R-setningar: R40, R45, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63 eller 
R68 (eller ein kombinasjon av desse), skal ikkje nyttast. Klassifiseringsreglar i samsvar med rådsdirektiv 67/548/
EØF(1) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(2). Alternativt kan klassifiseringa utførast i samsvar 
med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3). I så fall kan ingen stoff eller stoffblandingar 
tilsetjast råstoff som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er vortne eller kan verte tildelte ei 
av dei følgjande faresetningane (eller kombinasjonar av dei): H351, H350, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, 
H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

(1) TEF 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) TEF L 200 av 30.7.1999, s. 1.
(3) TEU L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta.

f)  Alkylfenoletoksylat (APE) og perfluoroktansulfonat (PFOS) skal ikkje nyttast.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta.

g)  Fargestoff som oppfyller kriteria for klassifisering som hudsensibiliserande, (R43) skal ikkje nyttast. 
(Klassifiseringsreglar i samsvar med direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF).

Alternativt kan klassifiseringa utførast i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan ingen stoff eller 
stoffblandingar tilsetjast råstoff som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er vortne eller kan 
verte tildelte følgjande faresetning: H317.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta.

h)  Ftalat: Berre ftalat som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er vortne risikovurderte og ikkje 
er klassifiserte med følgjande risikosetningar (eller kombinasjonar av dei): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, 
R50/53, R51/53, R52/53, i samsvar med direktiv 67/548/EØF, kan verte nytta i produktet (der det høver). I tillegg 
er det ikkje tillate å nytte DNOP (di-n-oktylftalat), DINP (di-isononylfttalat), DIDP (di-isodecylftalat) i produktet.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.

i)  Biocid: Berre biocidprodukt som inneheld dei aktive stoffa som er oppførte i vedlegg IA til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF(1), og som er godkjende for bruk i fottøy, skal kunne nyttast.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at krava i dette kriteriet er oppfylte, saman med ei 
liste over dei biocidprodukta som er nytta.

5. Bruk av flyktige organiske sambindingar (VOC) under den avsluttande samanføyinga av skor

VOC er alle organiske sambindingar som har eit damptrykk på minst 0,01 kPa ved 293,15 K, eller ei tilsvarande 
fordampingsevne under dei særskilde brukstilhøva.

Den samla bruken av VOC under sluttfasen i framstillinga av fottøy skal ikkje overstige 20 gram VOC/par i 
gjennomsnitt.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram eit overslag over den samla bruken av VOC under sluttfasen 
i framstillinga av fottøy, saman med tilleggsopplysningar, prøvingsresultat og høveleg dokumentasjon, rekna ut 
etter metoden EN 14602. (Det skal førast register over innkjøp av lêr, lim og etterhandsamingsmiddel og over 
framstillinga av fottøy i minst dei siste seks månadene.)

6. Energiforbruk

Energiforbruket i produksjonsleddet skal leggjast fram.

Vurdering og kontroll: Søkjaren vert oppmoda om å leggje fram relevante opplysningar i samsvar med teknisk 
tillegg A1.

7. Emballering av sluttproduktet

Dersom pappøskjer vert nytta som ytteremballasje for fottøy, skal dei vere framstilte av 100 % attvunne materiale. 
Dersom plastposar vert nytta som ytteremballasje for fottøy, skal dei vere framstilte av minst 75 % attvunne 
materiale, eller dei skal kunne brytast ned biologisk eller komposterast i samsvar med definisjonane i EN 13432(2).

(1) TEF L 123 av 24.4.1998, s. 1.
(2) EN 13432 «Krav til emballasje som er gjenvinnbar gjennom kompostering og biologisk nedbryting — Prøvingsplan og 

vurderingskriterier for endelig godkjenning av emballasje».
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Vurdering og kontroll: Eit eksemplar av emballasjen til produktet skal leggjast ved søknaden, saman med ei fråsegn 
om at dette kriteriet er oppfylt. Berre primæremballasje, slik det er definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 
94/62/EF(1), er omfatta av kriteriet.

8. Opplysningar på emballasjen

a) Bruksrettleiing

Følgjande opplysningar (eller tilsvarande tekst) skal følgje med produktet:

— «Desse skorne er handsama med sikte på betre vassavstøytingsevne. Ytterlegare handsaming er ikkje naudsynt.» 
(Dette kriteriet gjeld berre for fottøy som er handsama med vassavstøytingsmiddel).

— «Når det er mogleg, bør fottøyet heller reparerast enn kastast. Det er mindre skadeleg for miljøet.»

— «Når fottøy skal kastast, bør det leverast inn til eit lokalt attvinningsanlegg dersom slike finst tilgjengeleg.»

b) Opplysningar om miljømerket

Emballasjen skal vere påført følgjande tekst (eller tilsvarande): 

«Fleire opplysningar om fellesskapsmiljømerket er å finne på nettstaden http://www.ecolabel.eu».

c) Opplysningar til forbrukaren

Emballasjen skal vere påført eit informasjonsfelt der søkjaren legg fram strategien sin for miljømessig berekraft.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei prøve på emballasjen til produktet og dei opplysningane som 
følgjer med, saman med ei fråsegn om at kvar del av dette kriteriet er oppfylt.

9. Opplysningar på miljømerket

Felt 2 av miljømerket skal innehalde følgjande tekst:

— låg luft- og vassureining,

— innhaldet av skadelege stoff er redusert.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei prøve på emballasjen til produktet som òg syner etiketten, saman 
med ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.

10. Parametrar som medverkar til auka slitestyrke

Arbeidsskor til yrkesbruk og verneskor må vere påførte CE-merket (i samsvar med rådsdirektiv 89/686/EØF(2).

Alt anna fottøy skal oppfylle dei krava som er oppførte i tabellen nedanfor.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal levere inn ein prøvingsrapport som svarar til dei parametrane som er oppførte 
i tabellen nedanfor, og som byggjer på følgjande prøvingsmetodar:

— EN 13512 — Overdelen — bøyemotstand

— EN 13571 — Overdelen — rivestyrke

— EN 17707 — Yttersole — bøyemotstand

— EN 12770 — Yttersole — slitestyrke

— EN 17708 — Heile solen — hefteevne i solen

— EN 12771 — Yttersole — rivestyrke

— EN ISO 17700 — Prøvingsmetodar for overdelar, fôr og innersolar — Fargeektleik overfor gniding

(1) TEF L 365 av 31.12.1994, artikkel 3 nr. 1 bokstav a), s. 10: «salgsemballasje eller primæremballasje, dvs. emballasje som tilbys 
sluttbrukeren eller forbrukeren som en salgsenhet på salgsstedet».

(2) TEF L 399 av 30.12.1989, s. 18.
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Teknisk tillegg

A1.  Utrekning av energiforbruket

Utrekninga av energiforbruket gjeld berre samanføyinga (produksjonsleddet) av sluttproduktet.

Det gjennomsnittlege elektrisitetsforbruket (AEC) for kvart skopar kan reknast ut på to måtar:

På grunnlag av dagleg samla framstilling av skor i produksjonsanlegget:

— MJdp = gjennomsnittleg energibruk per dag til framstilling av skor [elektrisitet + fossilt brensel] (utrekna på 
årsbasis),

— N = gjennomsnittleg tal på skopar som vert framstilte per dag (utrekna på årsbasis),

AEC =
MJdp

N

På grunnlag av framstillinga av miljømerkte skor i produksjonsanlegget:

— MJep = gjennomsnittleg energibruk per dag til framstilling av miljømerkte skor [elektrisitet + fossilt brensel] 
(utrekna på årsbasis),

— Nep = gjennomsnittleg tal på miljømerkte skopar som vert framstilte per dag (utrekna på årsbasis),

AEC =
MJep

Nep

________________



25.6.2015 Nr. 36/151EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 andre 
leddet, og

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske 
unionen og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildelast eit produkt som har 
eigenskapar som gjer at det medverkar til ei monaleg 
betring av dei viktigaste miljøfaktorane.

2) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at det på 
grunnlag av dei kriteria som er utarbeidde av Utvalet for 
miljømerking i Den europeiske unionen, skal fastsetjast 
særlege kriterium for tildeling av miljømerke for kvar 
produktgruppe.

3) I forordninga er det òg fastsett at både kriteria for tildeling 
av miljømerke og krava med omsyn til vurdering og 
kontroll i samband med kriteria skal reviderast i god tid 
før slutten av det tidsrommet som dei kriteria som er 
oppførte for den aktuelle produktgruppa, gjeld for.

4) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 er det i god 
tid vorte gjennomført ein revisjon av dei miljøkriteria 
og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som 
vart innførte ved kommisjonsvedtak 2005/338/EF av 14. 
april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling 
av fellesskapsmiljømerket til campingplasstenester(2). 
Desse miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering 
og kontroll gjeld fram til 31. oktober 2009.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 28.7.2009, s. 36, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 17.

(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2) TEU L 108 av 29.4.2005, s. 67.

5) For å ta omsyn til den vitskaplege utviklinga og 
marknadsutviklinga bør definisjonen av produktgruppa 
endrast, og det bør fastsetjast nye miljøkriterium i lys av 
den nemnde revisjonen.

6) Miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og 
kontroll bør gjelde i eit tidsrom på fire år frå datoen då 
dette vedtaket vert vedteke.

7) Med omsyn til campingplasstenester bør miljøkriteria 
delast inn i obligatoriske og valfrie kriterium.

8) For å ta omsyn til svært små føretak slik det er definert 
i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 
2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore 
bedrifter(3), og til dei avgrensa ressursane til slike føretak 
og kor viktige dei er i denne produktgruppa, bør dei 
gebyra som gjeld søknader om og bruk av miljømerket 
for slike føretak, kunne reduserast meir enn det som er 
fastsett i forordning (EF) nr. 1980/2000 og artikkel 1 og 
2 i kommisjonsvedtak 2000/728/EF av 10. november 
2000 om fastsetjing av søknadsgebyr og årleg gebyr 
for fellesskapsmiljømerket(4), i medhald av artikkel 5 i 
vedtak 2000/728/EF.

9) Vedtak 2005/338/EF bør difor bytast ut.

10) Det bør innførast ein overgangsperiode for tenesteytarar 
som har fått tildelt miljømerket for campingplasstenester 
på grunnlag av dei kriteria som er oppførte i vedtak 
2005/338/EF, slik at dei får nok tid til å kunne tilpasse 
tenestene sine til å verte i samsvar med dei reviderte 
kriteria og krava. Tenesteytarar bør òg kunne sende inn 
søknader på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i 
vedtak 2005/338/EF, eller på grunnlag av kriteria i dette 
vedtaket, fram til vedtak 2005/338/EF sluttar å gjelde.

11) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

(3) TEU L 124 av 20.5.2003, s. 36.
(4) TEF L 293 av 22.11.2000, s. 18.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 2009

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til campingplasstenester

[meldt under nummeret K(2009) 56189]

(2009/564/EF)(*)

2015/EØS/36/21
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GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Produktgruppa «campingplasstenester» skal omfatte 
eit tilbod, mot vederlag, av plassar som er tilpassa mobile 
overnattingseiningar innanfor eit avgrensa område.

Ho skal òg omfatte andre anlegg for overnattingsgjester, og 
fellesområde for fellestenester dersom det finst slike innanfor 
det avgrensa området.

2. «Campingplasstenester» innanfor dette avgrensa området 
kan òg omfatte måltid og fritidsaktivitetar som forvaltaren eller 
eigaren av campingplassen stiller til rådvelde.

3. For føremåla med dette vedtaket omfattar måltid frukost. 
Trenings- og fritidsaktivitetar/-anlegg skal omfatte badstover, 
symjebasseng og liknande anlegg som ligg på området til 
campingplassen, og grøntområde som ikkje utgjer nokon del 
av campingplassanlegget, t.d. parkar og hagar som er opne for 
gjester.

4. For føremåla med dette vedtaket skal svært små føretak 
definerast i samsvar med kommisjonsrekommandasjon 
2003/361/EF.

Artikkel 2

1. For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket for 
campingtenester i medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 
(heretter kalla «miljømerket»), må ei campingplassteneste 
oppfylle alle dei følgjande krava:

a) ho må høyre inn under produktgruppa «camping-
plasstenester»,

b) ho må oppfylle alle dei miljøkriteria som er fastsette i 
avsnitt A i vedlegget til dette vedtaket,

c) ho må oppfylle tilstrekkeleg mange av dei kriteria som er 
fastsette i avsnitt B i vedlegget, for å oppnå det påkravde 
poengtalet slik det er nemnt i nr. 2 og 3.

2. For føremåla med nr. 1 bokstav c) skal campingplass-
tenesta oppnå minst

a) 20 poeng for hovudtenesta,

b) 24 poeng dersom det i tillegg vert stilt til rådvelde andre 
anlegg for overnattingsgjester.

3. Dersom tenestene vert forvalta eller eigde av 
campingplasstenesta, skal poengtala som er nemnde i nr. 2 for 
kvar av dei følgjande tenestene, aukast med høvesvis:

a) 3 poeng for måltid,

b) 3 poeng for grøntområde/utandørsområde som er 
tilgjengelege for gjester, og som ikkje utgjer nokon del av 
campingplassanlegget,

c) 3 poeng for fritids-/treningsaktivitetar eller 5 poeng dersom 
fritids-/treningsaktiviteten omfattar eit velværesenter.

Artikkel 3

1. Som unntak frå artikkel 1 nr. 3 i vedtak 2000/728/EF, skal 
søknadsgebyret for svært små føretak som søkjer om tildeling 
av miljømerket, reduserast med 75 %, og det er ikkje mogleg 
med ytterlegare reduksjonar.

2. Som unntak frå artikkel 2 nr. 5 første punktumet i 
vedtak 2000/728/EF, skal det for svært små føretak som nyttar 
miljømerket, fastsetjast eit minste årleg gebyr på 100 euro.

3. Det årlege salsvolumet til alle campingplasstenester 
skal reknast ut ved å multiplisere leveringsprisen med talet 
på overnattingar og redusere produktet av dette med 50 %. 
Leveringsprisen skal reknast som det gjennomsnittlege gebyret 
som gjesten betalar for overnattinga, medrekna alle tenester 
som ikkje fører med seg tilleggsgebyr.

4. Reduksjonane i det minste årlege gebyret som er fastsett i 
nr. 6–10 i artikkel 2 i vedtak 2000/728/EF, skal nyttast.

Artikkel 4

Miljøkriteria for produktgruppa «campingplasstenester» og dei 
tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde i fire år 
frå datoen då dette vedtaket vert vedteke.

Artikkel 5

For administrative føremål vert produktgruppa «camping-
plasstenester» tildelt kodenummeret «26».

Artikkel 6

Vedtak 2005/338/EF vert oppheva.
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Artikkel 7

1. Søknader om tildeling av miljømerke innanfor 
produktgruppa «campingplasstenester» som er sende inn 
før datoen då dette vedtaket vart vedteke, skal vurderast på 
grunnlag av dei vilkåra som er fastsette i vedtak 2005/338/EF.

2. Søknader om tildeling av miljømerke innanfor 
produktgruppa «campingplasstenester» som er sende inn etter 
datoen då dette vedtaket vart vedteke, men seinast 31. oktober 
2009, skal vurderast anten på grunnlag av dei kriteria som er 
fastsette i vedtak 2005/338/EF, eller på grunnlag av dei kriteria 
som er fastsette i dette vedtaket.

Desse søknadene skal vurderast på grunnlag av dei kriteria som 
dei byggjer på.

3. Dersom eit miljømerke er tildelt på grunnlag av ein 
søknad som er vurdert ut frå dei kriteria som er fastsette i 
vedtak 2005/338/EF, kan det nemnde miljømerket nyttast i tolv 
månader frå datoen då dette vedtaket vert vedteke.

Artikkel 8

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

MÅLSETJING

Føremålet med kriteria

Føremålet med kriteria er å avgrense dei viktigaste innverknadene på miljøet av dei tre fasane av livssyklusen til 
campingplasstenesta (innkjøp, yting av tenesta, avfall). Særlege mål er å

– avgrense energiforbruket,

– avgrense vassforbruket,

– avgrense avfallsproduksjonen,

– fremje bruken av ressursar som kan fornyast og stoff som er mindre farlege for miljøet,

– fremje informasjon om og opplæring med omsyn til miljøet.

Spesifikasjonar

Mobile overnattingseiningar som nemnt i artikkel 1, omfattar t.d. telt, campingvogner, husvogner og campingbilar. 
Anlegg for overnattingsgjester omfattar t.d. campinghytter, mobile overnattingseiningar og husvære til utleige. 
Fellesområde for fellestenester omfattar t.d. vaskerom og kjøkken, daglegvarebutikkar og informasjonskioskar.

Krav med omsyn til vurdering og kontroll

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte rett under kvart kriterium som er fastsett i avsnitt A og B.

Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar og standardar enn dei som er oppførte under kvart kriterium dersom 
det rette organet som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode.

Når det krevst at søkjaren skal leggje fram fråsegner, dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som 
stadfestar at produktet oppfyller kriteria, kan desse dokumenta kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller 
leverandørane til søkjaren og/eller frå underleverandøren eller underleverandørar osv., alt etter korleis det høver.

Dei rette organa skal utføre inspeksjonar på staden før dei gjev godkjenninga.

Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar. I det tidsrommet 
som godkjenninga gjeld, skal dei rette organa føre tilsyn med at kriteria vert oppfylte.

Dei rette organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøstyringsordningar, t.d. EMAS eller 
ISO 14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette vedlegget vert oppfylte.

(NB: Det er ikkje påkravd å gjennomføre slike styringsordningar).

Allmenne krav

For å kunne søkje om miljømerket må søkjaren oppfylle krav på fellesskapsplan, på nasjonalt plan og lokalt plan. Det 
skal særleg sikrast at

1. den fysiske bygninga er bygd på lovleg måte og oppfyller alle relevante lover eller forskrifter for det området ho er 
bygd på, særleg med omsyn til vern av landskap og biologisk mangfald,

2. den fysiske bygninga oppfyller fellesskapsregelverket og nasjonale og lokale lover og forskrifter med omsyn til 
energisparing, vasskjelder, reinsing og disponering av spillvatn, avfallsinnsamling og -disponering, vedlikehald og 
reparasjon av utstyr, tryggleik og helse,

3. føretaket er verksamt og registrert i samsvar med nasjonale og/eller lokale lover, og at personalet til føretaket er 
tilsette og forsikra på lovleg måte.
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AVSNITT A

OBLIGATORISKE KRITERIUM SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 2 NR. 1

ENERGI

1. Elektrisitet frå fornybare kjelder

Minst 50 % av elektrisiteten som vert nytta til alle føremål, skal kome frå fornybare energikjelder slik det er definert i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF(1).

Dette kriteriet skal ikkje nyttast på campingplassar som ikkje har tilgang til ein marknad som tilbyr elektrisitet produsert 
frå fornybare energikjelder.

Bindande kontraktsvilkår (t.d. straffegebyr) som gjeld i minst to år ved byte av elektrisitetsleverandør, kan reknast som 
«ingen tilgang» til ein marknad som tilbyr elektrisitet produsert frå fornybare energikjelder.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå (eller ei avtale med) elektrisitetsleverandøren som viser 
kva type fornybar(e) energikjelde(r) det dreier seg om, kor mange prosent av den leverte elektrisiteten som kjem frå ei 
fornybar kjelde, dokumentasjon om kva kjelar (varmegeneratorar) som eventuelt vert nytta, og den høgste prosentdelen 
som kan leverast. I samsvar med direktiv 2001/77/EF tyder «fornybare energikjelder» fornybare ikkje-fossile 
energikjelder (vind, sol, geotermisk energi, bølgje- og tidevassenergi, vasskraft, biomasse, gass frå fyllplassar, gass frå 
reinseanlegg og biogassar). Dersom campingplassen ikkje har tilgang til ein marknad som tilbyr elektrisitet produsert frå 
fornybare energikjelder, må det leggjast fram dokumentasjon om at det er søkt om fornybar energi.

2. Kol og tungoljer

Tungoljer med eit svovelinnhald på meir enn 0,1 % og kol skal ikkje nyttast som energikjelde. Dette kriteriet gjeld ikkje 
for kol til dekorasjonspeisar.

Dette kriteriet skal berre nyttast på campingplassar som har eige varmeanlegg.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, og opplyse om kva type 
energikjelde som vert nytta.

3. Verknadsgrad og varmeproduksjon

Dersom ei ny varmeproduserande innretning vert installert i det tidsrommet som miljømerket gjeld for, skal det vere eit 
høgeffektivt kraftvarmeverk (slik det er definert i artikkel 3 og vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/8/
EF(2), ei varmepumpe eller ein effektiv kjel. I det sistnemnde tilfellet skal verknadsgraden av ein slik kjel tilsvare fire 
stjerner (om lag 92 % ved 50 °C og 95 % ved 70 °C), målt i samsvar med rådsdirektiv 92/42/EØF(3), eller i samsvar med 
relevante produktstandardar og reglar for desse kjelane som ikkje er omfatta av det nemnde direktivet.

Eksisterande varmtvasskjelar som vert fyrte med flytande eller gassformig brensel slik det er definert i direktiv 92/42/
EØF, skal vere i samsvar med dei standardane for verknadsgrad som tilsvarar tre stjerner slik det er fastsett i direktivet. 
Eksisterande kraftvarmeverk skal vere i samsvar med definisjonen av høgeffektiv kraftvarme i direktiv 2004/8/EF.

Verknadsgraden til kjelar som ikkje er omfatta av direktiv 92/42/EØF(4), skal vere i samsvar med rettleiinga frå 
produsenten og med nasjonal og lokal lovgjeving om verknadsgrad, men en verknadsgrad på under 88 % for slike 
eksisterande kjelar skal ikkje godkjennast (bortsett frå for biomassekjelar).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei som er ansvarlege for sal og/eller 
vedlikehald av kjelen, og opplyse om verknadsgraden.

(1) TEF L 283 av 27.10.2001, s. 33.
(2) TEU L 52 av 21.2.2004, s. 50.
(3) TEF L 167 av 22.6.1992, s. 17.
(4) Artikkel 3 i direktiv 92/42/EØF omfattar ikkje følgjande kjelar: Varmtvasskjelar som kan nytte ulike typar brensel, medrekna 

fast brensel, utstyr til kontinuerleg oppvarming av vatn, kjelar som er utforma for å nytte brensel med eigenskapar som skil seg 
monaleg frå eigenskapane til flytande og gassformig brensel som er å få i vanleg handel (røykgass frå industrien, biogass osv.), 
komfyrar og apparat som er utforma spesielt for å varme opp rommet som dei er installerte i, og som i tillegg leverer varmt vatn til 
sentraloppvarming og for sanitær bruk.
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4. Klimaanlegg

Verknadsgraden til alle klimaanlegg til hushaldsbruk som vert kjøpte i det tidsrommet som miljømerket er tildelt for, 
skal minst tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er fastsett i kommisjonsdirektiv 2002/31/EF(1), eller ha tilsvarande 
energieffektivitet.

NB: Dette kriteriet skal ikkje nyttast på klimaanlegg som òg kan nytte andre energikjelder, på luft-til-vatn-anlegg og 
vatn-til-vatn-anlegg eller på einingar med ein effekt (kjøleeffekt) på meir enn 12 kW.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde teknikarane 
som er ansvarlege for installering, sal og/eller vedlikehald av klimaanlegget.

5. Energieffektiviteten til bygningar

Campingplassen skal oppfylle den nasjonale lovgjevinga og lokale reglar med omsyn til energieffektiviteten og ytinga 
til bygningar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram eit energisertifikat i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/91/EF(2) eller, dersom det nasjonale gjennomføringssystemet ikkje omfattar eit slikt sertifikat, resultata av ein 
energirevisjon utført av ein uavhengig sakkunnig på området energiyting for bygningar.

6. Isolering av vindauge

Alle vindauge i oppvarma og/eller luftavkjølte rom og fellesområde skal ha ein tilstrekkeleg grad av varmeisolasjon som 
er i samsvar med lokale reglar og høver til det lokale klimaet, og ein tilstrekkeleg grad av lydisolasjon. (Dette gjeld ikkje 
for campingvogner/husvogner til utleige i tilfelle der desse ikkje er eigde av leiinga ved campingplassen.)

Alle vindauge i oppvarma og/eller luftavkjølte rom og fellesområde som er sette inn eller renoverte etter tildelinga 
av fellesskapsmiljømerket, skal oppfylle direktiv 2002/91/EF (artikkel 4, 5 og 6) og rådsdirektiv 89/106/EØF(3) og 
tilhøyrande nasjonale tekniske forskrifter for gjennomføring av desse direktiva.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå ein faglærd teknikar med opplysningar om at dette kriteriet 
er oppfylt og med opplysningar om varmegjennomgangskoeffisienten (U-verdien). For vindauge som oppfyller krava 
i direktiv 2002/91/EF skal søkjaren leggje fram eit energisertifikat eller, dersom det nasjonale gjennomføringssystemet 
ikkje omfattar eit slikt sertifikat, ei fråsegn frå entreprenøren.

7. Avstenging av oppvarming eller klimaanlegg

Dersom oppvarminga og/eller klimaanlegget ikkje automatisk vert avstengt når vindauga vert opna, skal det finnast lett 
tilgjengeleg informasjon som minner gjesten om å lukke vindauget/vindauga dersom oppvarminga eller klimaanlegget 
er på. Individuelle oppvarmings-/klimaanlegg som er kjøpte inn etter tildelinga av fellesskapsmiljømerket, skal vere 
utstyrte med automatisk avstenging når vindauga vert opna.

Dette kriteriet skal berre nyttast på campingplassar som har varmeanlegg og/eller klimaanlegg.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei eventuell 
informasjonstekst til gjestene.

8. Sløkking av lys

Dersom lyset/lysa i overnattingseiningane til utleige ikkje vert sløkte automatisk, skal det finnast lett tilgjengeleg 
informasjon som oppmodar gjestene om å sløkkje lyset når dei går ut av overnattingseininga.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med framgangsmåtane 
for å gje informasjon.

9. Energieffektive lyspærer

a) Minst 80 % av alle lyspærer på campingplassen skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er definert i 
kommisjonsdirektiv 98/11/EF(4). Dette gjeld ikkje for lyspærer som på grunn av fysiske eigenskapar ikkje kan 
bytast ut med energisparande lyspærer.

(1) TEF L 86 av 3.4.2002, s. 26.
(2) TEF L 1 av 4.1.2003, s. 65.
(3) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.
(4) TEF L 71 av 10.3.1998, s. 1.
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b) Alle lyspærer som er plasserte der det er sannsynleg at dei vil vere tende i meir enn fem timar per døgn, skal tilhøyre 
energieffektivitetsklasse A slik det er definert i kommisjonsdirektiv 98/11/EF. Dette gjeld ikkje for lyspærer som på 
grunn av fysiske eigenskapar ikkje kan bytast ut med energisparande lyspærer.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at begge delane av dette kriteriet er oppfylt, og 
opplyse om kva energieffektivitetsklasse dei ulike lyspærene tilhøyrer.

10. Utandørs oppvarmingsapparat

Campingplassen skal berre nytte apparat som vert drivne av fornybare energikjelder til å varme opp utandørsområde 
som område for røyking eller utandørsservering.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, og opplyse om kva type 
energikjelde som vert nytta med omsyn til apparat som vert drivne av fornybare energikjelder.

VATN

11. Vasstrøyming frå kranar og dusjar

Vasstrøyminga frå kranar og dusjar, bortsett frå badekarskranar, kjøkkenkranar og kranar på tappestader skal ikkje 
overstige ni liter per minutt.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon, medrekna ei utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette kriteriet.

12. Søppelbøtter i toalettrom

I kvart toalettrom skal det finnast ei høveleg søppelbøtte, og gjestene skal oppmodast om å nytte søppelbøttene i staden 
for toalettet til eigna avfall.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon med omsyn til informasjon til gjestene.

13. Utspyling av urinalar

Alle urinalar skal vere utstyrde anten med automatisk (tidsstyrt) eller manuell utspyling, slik at utspylinga ikkje skjer 
kontinuerleg.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon om dei urinalane som er installerte.

14. Skifting av handklede og laken

Gjestene skal få informasjon om miljøpolitikken til campingplassen når dei kjem. I denne informasjonen skal det 
forklarast at handklede og laken i overnattingseiningar til utleige skal bytast anten på oppmoding frå gjesten, eller så 
ofte som det er fastsett i miljøpolitikken til campingplassen eller som det er krav om i lovgjeving eller nasjonale reglar. 
Dette gjeld berre for overnattingseiningar til utleige der tenesta omfattar handklede og/eller laken.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant 
dokumentasjon som viser korleis gjestene vert informerte og korleis campingplassen respekterer forventingane til 
gjestene.

15. Korrekt disponering av spillvatn

Campingplassen skal gje gjester og personale informasjon om korleis utslepp av spillvatn skal skje på korrekt måte for 
å unngå utslepp av stoff som kan hindre at spillvatnet vert reinsa i samsvar med den kommunale planen for spillvatn 
og fellesskapsreglane. Dersom ein kommunal plan for spillvatn ikkje er tilgjengeleg, skal campingplassen leggje fram 
ei allmenn liste over stoff som ikkje skal disponerast med spillvatnet i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/118/EF om grunnvatn(1).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant 
dokumentasjon (plan for spillvatn og informasjon til gjester og personale, dersom dette er tilgjengeleg).

(1) TEU L 372 av 27.12.2006, s. 19.
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VASKEMIDDEL OG DESINFEKSJONSMIDDEL

16. Tømmingspunkt for kjemikalieklosett

Dersom campingplassen er tilslutta ein septiktank, skal avfallet frå kjemikalieklosett samlast og handsamast separat eller 
på annan korrekt måte. Dersom campingplassen er tilslutta det offentlege kloakksystemet, skal det vere tilstrekkeleg 
med ein særskild kum eller ei særskild tømmingseining for å unngå utslepp.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, medrekna relevant 
dokumentasjon og eventuelle disponeringskrav frå den lokale styresmakta, saman med dokumentasjon om 
kjemikaliekummen.

17. Desinfeksjonsmiddel

Desinfeksjonsmiddel skal berre nyttast når dei er naudsynte for å oppfylle lovfesta krav til hygiene.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei fråsegn om 
kvar og når desinfeksjonsmiddel vert nytta.

AVFALL

18. Avfallssortering som gjestene utfører

Gjestene skal få informasjon om korleis og kor dei kan sortere avfall i samsvar med dei beste lokale eller nasjonale 
ordningane på dei områda som campingplassen høyrer inn under. Høvelege behaldarar for avfallssortering skal vere like 
tilgjengelege som vanlege søppelbøtter.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant 
dokumentasjon med omsyn til informasjon til gjestene, og forklaring på kor behaldarane er plasserte på campingplassen.

19. Avfallssortering

Avfall skal sorterast i kategoriar som kan handsamast separat av dei lokale eller nasjonale avfallshandteringsanlegga. Det 
skal takast særleg omsyn til farleg avfall som skal sorterast, samlast inn og disponerast i samsvar med kommisjonsvedtak 
2000/532/EF(1), og avfallet skal disponerast på ein høveleg måte. Denne lista omfattar tonarar, trykkfargar, kjøleutstyr 
og elektrisk utstyr, batteri, lækjemiddel, feitt/oljer osv., slik det er oppført i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/
EF(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF(3).

Dersom den lokale styresmakta ikkje kan tilby separat avfallsinnsamling og/eller -disponering, skal campingplassen 
kontakte henne skriftleg og uttrykkje at dei ønskjer å sortere avfall, og at dei er urolege over mangelen på separat 
innsamling og/eller disponering. Dersom den lokale styresmakta ikkje syter for disponering av farleg avfall, skal 
søkjaren kvart år leggje fram ei fråsegn frå den lokale styresmakta om at det ikkje finst noko disponeringsordning for 
farleg avfall.

Oppmodinga til lokale styresmakter om å innføre separat avfallsinnsamling og/eller –disponering, skal gjerast årleg.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med opplysningar om 
dei ulike kategoriane av avfall som er godkjende av dei lokale styresmaktene, og/eller relevante avtaler med private 
verksemder. Søkjaren skal eventuelt kvart år leggje fram ei tilsvarande fråsegn for den lokale styresmakta.

20. Eingongsartiklar

Med mindre lovgjevinga krev det, skal det ikkje nyttast eingongstoalettartiklar (som ikkje kan fyllast på att) som t.d. 
sjampo og såpe, og andre produkt (som ikkje kan nyttast om att) som t.d. dusjhetter, børstar, naglefiler osv. Dersom 
lovgjevinga krev slike eingongsartiklar skal søkjaren tilby gjestene begge løysingane, og med høveleg informasjon 
oppmuntre dei til å nytte dei artiklane som kan nyttast om att.

Eingongsartiklar for drikkar (koppar og glas), tallerkar og bestikk skal berre nyttast dersom dei er laga av fornybare 
råmateriale og kan brytast ned biologisk eller komposterast i samsvar med EN 13432.

(1) TEF L 226 av 6.9.2000, s. 3.
(2) TEU L 37 av 13.2.2003, s. 24.
(3) TEU L 37 av 13.2.2003, s. 19.
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant 
dokumentasjon som viser korleis kriteriet er oppfylt (medrekna lovgjeving som krev bruk av eingongsartiklar), i tillegg 
til samanhengande dokumentasjon om dei artiklane som kan fyllast opp att, og/eller eventuelt om informasjonen til 
gjestene med oppmoding om å bruk av artiklar som kan nyttast om att.

For å vise at eingongsartiklane for drikkar (koppar og glas), tallerkar og bestikk oppfyller dette kravet, må det leggjast 
fram prov på at EN 13432 vert oppfylt.

21. Frukostemballasje

Med mindre lovgjevinga krev det, skal porsjonspakningar ikkje nyttast ved servering av frukost eller andre måltid, 
bortsett frå når det gjeld smørbare mjølkefeittprodukt (t.d. smør, margarin og mjuk ost), sjokoladepålegg og peanøttsmør, 
og lett- eller diabetikarsyltetøy og -konservar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei detaljert 
utgreiing om korleis campingplassen oppfyller kriteriet og ei liste over porsjonspakningar som vert nytta, og lovgjevinga 
som krev dette.

ANDRE TENESTER

22. Røykjeforbod i fellesrom

Alle fellesområde innandørs skal ha ei avdeling for ikkje-røykjarar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.

23. Offentleg transport

Gjester og personale skal ha lett tilgang til informasjon gjennom hovudkommunikasjonsmiddelet til campingplassen om 
korleis dei kan nytte offentleg transport for å kome seg til og frå campingplassen. Dersom det ikkje finst eigna offentleg 
transport, skal det opplysast om andre miljøvenlege transportmiddel.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med kopiar av det 
tilgjengelege informasjonsmaterialet.

ALLMENN FORVALTING OG LEIING

Søkjarar som nyttar ei miljøstyringsordning som er registrert i medhald av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 761/2001(1) eller er sertifisert i samsvar med ISO 14001, oppfyller automatisk dei forvaltingskriteria som er 
oppførte nedanfor, bortsett frå kriterium 28, 29 og 30 (innsamling av data og opplysningar). I slike tilfelle vert EMAS-
registreringa eller ISO 14001-sertifiseringa nytta til å kontrollere om desse forvaltingskriteria er oppfylt.

24. Vedlikehald og reparasjon av kjelar og klimaanlegg

Vedlikehald og reparasjon av kjelar og klimaanlegg skal utførast minst éin gong i året, eller oftare dersom lovgjevinga 
krev det eller det er naudsynt, av kvalifiserte fagfolk og i samsvar med CEI-standardar og nasjonale standardar der slike 
vert nytta, eller i samsvar med rettleiinga frå produsenten.

Vedlikehald av klimaanlegg (kontroll av lekkasje og reparasjon) skal utførast i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 842/2006(2), avhengig av mengda av fluorhaldige klimagassar i anlegget, på følgjande måte:

– minst éin gong i året for anlegg som inneheld 3 kg eller meir fluorhaldige klimagassar (dette gjeld ikkje for utstyr 
med hermetisk lukka system som er merkte som det, og som inneheld mindre enn 6 kg fluorhaldige klimagassar),

– minst éin gong kvar sjette månad for anlegg som inneheld 30 kg fluorhaldige klimagassar eller meir,

– minst éin gong kvar tredje månad for anlegg som inneheld 300 kg fluorhaldige klimagassar eller meir.

(1) TEF L 114 av 24.4.2001, s. 1.
(2) TEU L 161 av 14.6.2006, s. 1.
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at alle delane av dette kriteriet er oppfylt, saman med ei 
utgreiing om kjelane og vedlikehaldsprogrammet for dei og opplysningar om dei personane og/eller verksemdene som 
utfører vedlikehaldet, og kva som vert kontrollert under vedlikehaldet.

For klimaanlegg som inneheld 3 kg fluorhaldige klimagassar eller meir, skal søkjaren leggje fram opplysningar om 
mengda og typen fluorhaldige klimagassar som er i anlegget, eventuelle mengder som er fylte på og mengder som 
er samla opp under vedlikehald, reparasjon og disponering, i tillegg til namnet på verksemda eller teknikaren som 
utførte reparasjonen eller vedlikehaldet, og datoane for og resultata av lekkasjekontrollane og relevant informasjon som 
særskilt identifiserer separat stasjonært utstyr som inneheld meir enn 30 kg fluorhaldige klimagassar.

25. Miljøpolitikk og handlingsprogram

Leiinga skal ha ein miljøpolitikk, og skal utforme ei enkel miljøpolitisk fråsegn og eit konkret handlingsprogram for å 
sikre at miljøpolitikken vert gjennomført.

I handlingsprogrammet skal det fastsetjast miljømål med omsyn til energi, vatn, kjemikaliar og avfall som skal fastsetjast 
annakvart år, samstundes som det vert teke omsyn til dei valfrie kriteria og dei opplysningane som er samla inn dersom 
dei er tilgjengelege. Det skal peikast ut ein person som skal vere miljøforvaltar på campingplassen, og som er ansvarleg 
for å gjere dei tiltaka som er naudsynte for å nå måla. Miljøpolitikken skal vere offentleg tilgjengeleg. Det skal takast 
omsyn til kommentarar og tilbakemeldingar frå gjestene som er samla inn ved hjelp av spørjeskjema.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ein kopi 
av miljøpolitikken eller miljøfråsegna og handlingsprogrammet, i tillegg til framgangsmåtar for å ta omsyn til 
tilbakemeldingar frå gjester.

26. Opplæring av personale

Campingplassen skal syte for informasjon til og opplæring av personalet, medrekna skriftlege framgangsmåtar eller 
handbøker, for å sikre at miljøtiltaka vert gjennomførte, og for å auke medvitet om ansvarleg åtferd når det gjeld miljøet. 
Det skal særleg takast omsyn til følgjande:

Energisparing:

– Personalet skal lærast opp i korleis dei kan spare energi.

Vassparing:

– Personalet skal lærast opp til å kontrollere kvar dag om det finst synlege lekkasjar, og til å gjere høvelege tiltak 
dersom det er naudsynt.

– Blomstrar og utandørsområde skal vanlegvis vatnast om morgonen/føremiddagen eller etter solnedgang, alt etter 
regionale eller klimatiske tilhøve.

– Personalet skal få informasjon om politikken til campingplassen med omsyn til kriterium 14 om byte av handklede, 
og lærast opp i korleis dei skal etterleve denne.

Kjemiske stoff:

– Personalet skal lærast opp til ikkje å nytte meir enn den tilrådde mengda med vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel 
som er oppført på emballasjen.

Avfall:

– Personalet skal lærast opp i innsamling, sortering og høveleg disponering av avfall i dei kategoriane som kan 
handsamast separat av dei lokale eller nasjonale avfallshandteringsanlegga, slik det er definert i kriterium 19.

– Personalet skal lærast opp i innsamling, sortering og høveleg disponering av farleg avfall i samsvar med lista i 
vedtak 2000/532/EF og slik det er definert i kriterium 19.

Det skal gjevast høveleg opplæring til alt nytt personale innan fire veker frå tilsetjinga, og til heile personalet minst éin 
gong i året.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med nærmare 
opplysningar om opplæringsprogrammet, innhaldet og kva personale som har fått kva slags opplæring og til kva tid. 
Søkjaren skal òg leggje fram kopiar av framgangsmåtar og informasjon til personalet om alle dei nemnde emna.
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27. Informasjon til gjestene

Campingplassen skal syte for informasjon til gjestene, medrekna deltakarar på konferansar, om miljøpolitikken sin, 
medrekna informasjon om tryggleik og branntryggleik, og oppmode dei til å medverke i gjennomføringa av denne 
politikken. Informasjonen til gjestene skal vise til dei tiltaka som er gjorde for å gjennomføre miljøpolitikken til 
campingplassen, og opplyse om fellesskapsmiljømerket. Denne informasjonen skal gjevast aktivt til gjestene i 
resepsjonen, saman med eit spørjeskjema der gjestene kan gje uttrykk for synspunkta sine på miljøaspekta ved 
campingplassen. Oppslag som oppmodar gjestene om å støtte miljømåla, skal vere synlege for gjestene, særleg i 
fellesområda og i overnattingseiningane til utleige.

Det skal gjerast spesifikke tiltak særleg på følgjande område:

Energi:

– Gjestene skal, der det er mogleg og i samsvar med kriterium 7 og 8, få informasjon om korleis dei skal stengje av 
varmen/klimaanlegget og sløkkje lyset.

Vatn og spillvatn:

– I sanitære lokale og baderom skal det finnast høveleg informasjon til gjestene om korleis dei kan hjelpe 
campingplassen med å spare vatn.

– Gjestene skal oppmodast om å melde frå til personalet om eventuelle lekkasjar.

– I toalettromma skal det vere skilt som oppmodar gjestene om å nytte søppelbøttene i staden for toalettet til avfall.

– Gjestene skal få informasjon om kor viktig det er at spillvatn frå dei mobile overnattingseiningane vert disponert på 
ein korrekt måte.

Avfall:

– Gjestene skal få informasjon om politikken til campingplassen på området avfallsreduksjon og bruk av 
kvalitetsprodukt i staden for eingongsartiklar og porsjonspakningar, og bør oppmodast om å nytte artiklar som kan 
nyttast om att, òg i tilfelle der lovgjevinga krev bruk av eingongsartiklar.

– Dei skal gjevast informasjon om korleis og kor dei kan sortere avfall i samsvar med dei lokale eller nasjonale 
ordningane innanfor dei områda som campingplassen høyrer inn under, og kor dei skal kvitte seg med farlege stoff.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn som stadfestar at dette kriteriet er oppfylt, saman med kopiar 
av informasjonsskilt og oppslag som er meinte for gjestene, og opplyse om framgangsmåtane for utdeling og innsamling 
av informasjonen og spørjeskjemaet og korleis det vert teke omsyn til svara.

28. Opplysningar om energi- og vassforbruk

Campingplassen skal ha framgangsmåtar for innsamling og overvaking av opplysningar om samla energiforbruk (kWh), 
forbruk av elektrisitet og andre energikjelder (kWh) og vassforbruk (liter).

Opplysningane skal om mogleg samlast inn kvar månad eller minst kvart år i tidsrommet då campingplassen er open, og 
skal òg uttrykkjast som forbruk per overnatting og per m2 av innandørs areal.

Campingplassen skal kvart år sende inn resultata til det rette organet som har vurdert søknaden.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei utgreiing 
om framgangsmåtane. Søkjaren skal på søknaden føre opp opplysningane om det forbruket som er nemnt ovanfor, for 
minst dei seks siste månadene (dersom opplysningane er tilgjengelege), og deretter skal dei leggjast fram kvart år for 
det føregåande året eller tidsrommet då campingplassen er open. Når det gjeld opphald over lengre tid, kan eigaren av 
campingplassen gjere eit overslag over talet på overnattingar.

29. Innsamling av andre opplysningar

Campingplassen skal ha framgangsmåtar for innsamling og overvaking av opplysningar om forbruk av kjemikaliar, 
uttrykt i kilo og/eller liter, med opplysningar om produktet er konsentrert eller ikkje, og om avfallsmengda som er 
produsert (liter og/eller kilo usortert avfall).

Opplysningane skal om mogleg samlast inn kvar månad eller minst kvart år, og skal òg uttrykkjast som forbruk eller 
produksjon per overnatting og per m2 av innandørs areal.
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Campingplassen skal kvart år sende inn resultata til det rette organet som har vurdert søknaden.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei utgreiing 
om framgangsmåtane. Søkjaren skal på søknaden føre opp opplysningane om det forbruket som er nemnt ovanfor, for 
minst dei seks siste månadene (dersom opplysningane er tilgjengelege), og deretter skal dei leggjast fram kvart år for 
det føregåande året eller tidsrommet då campingplassen er open. Søkjaren skal gjere greie for kva tenester som vert 
tilbodne, og om tekstilar vert vaska på staden.

30. Opplysningar på miljømerket

Felt 2 av miljømerket skal innehalde følgjande tekst:

– Denne campingplassen medverkar aktivt til å nytte fornybare energikjelder, spare energi og vatn, redusere avfall og 
betre det lokale miljøet.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei prøve på korleis han vil nytte miljømerket, saman med ei fråsegn 
om at dette kriteriet er oppfylt.

AVSNITT B

VALFRIE KRITERIUM SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 2 NR. 1 OG 2

For kvart av dei kriteria som er fastsette i dette avsnittet, er det tildelt ein verdi som er uttrykt i heile eller halve poeng. 
For at campingplassar skal kunne få tildelt miljømerket, må dei kome opp i eit minste poengtal. Dersom campingplassen 
ikkje tilbyr andre overnattingstenester som ein del av tilbodet sitt, krevst det eit minste poengtal på 20. Dersom 
campingplassen tilbyr slike tenester, krevst det eit minste poengtal på 24.

Den samla poengsummen skal aukast med 3 poeng for kvar av dei følgjande tilleggstenestene som vert tilbodne, og som 
vert forvalta eller eigde av campingplassen:

– Måltid (medrekna frukost).

– Fritidsaktivitetar/treningsanlegg som omfattar badstover, symjebasseng og liknande anlegg som ligg på området 
til campingplassen. Dersom fritidsaktivitetane/treningsanlegga omfattar eit velværesenter, skal den samla 
poengsummen aukast med 5 poeng i staden for 3.

– Dersom fritidsaktivitetane/treningsanlegga omfattar eit velværesenter, skal den samla poengsummen aukast med 5 
poeng i staden for 3. Grøntområde som ikkje utgjer nokon del av campingplassanlegget, t.d. parkar, skogar og hagar 
som er opne for gjester.

ENERGI

31. Produksjon av elektrisitet frå fornybare energikjelder (opptil 4 poeng)

Campingplassen skal ha eit anlegg for elektrisitetsproduksjon frå solenergi (solcellepanel) eller lokal vasskraft, 
geotermisk energi, biomasse eller vindkraft som dekkjer eller vil dekkje minst 20 % av det samla elektrisitetsforbruket 
per år (2 poeng).

Campingplassen skal tilføre elektrisitetsnettet ei nettomengd elektrisk energi som er produsert frå fornybare energi-
kjelder (2 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon om 
solcelle-, vasskraft-, geotermi-, biomasse- eller vindkraftanlegget og opplysningar om både den potensielle og faktiske 
effekten til anlegget og dokumentasjon om elektrisitetsstraumen frå og til nettet som prov på eventuell nettotilførsel av 
elektrisitet frå fornybare energikjelder til nettet.

32. Energi frå fornybare energikjelder (opptil 2 poeng)

Minst 70 % av den samla energien som vert nytta til å varme opp eller kjøle ned rom eller til å varme opp vatn for 
sanitært bruk, skal kome frå fornybare energikjelder. (1,5 poeng, 2 poeng dersom all energien som campingplassen 
nyttar til det føremålet kjem frå fornybare energikjelder).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med opplysningar om 
energiforbruket til oppvarming av rom og varmt vatn, og dokumentasjon som viser at minst 70 % eller 100 % av denne 
energien kjem frå fornybare energikjelder.
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33. Energieffektiviteten til kjelar (1,5 poeng)

Campingplassen skal ha ein eller fleire firestjerners kjelar slik det er definert i direktiv 92/42/EØF.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon.

34. Utslepp av NOx frå kjelar (1,5 poeng)

Kjelen (kjelane) skal vere av klasse 5 i samsvar med standarden EN 297 prA3, som regulerer utslepp av NOx, og 
skal sleppe ut høgst 60 mg NOx/kWh (gasskjelar med røykgasskondensering) eller 70 mg NOx/kWh (gasskjelar utan 
røykgasskondensering med ein nominell effekt på opptil 120 kW).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ein rapport eller 
tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for sal og/eller vedlikehald av kjelen.

35. Fjernvarme (1,5 poeng)

Campingplassen skal varmast opp med effektiv fjernvarme som for føremåla med miljømerket vert definert på følgjande 
måte:

Varmeproduksjonen skjer anten i høgeffektive kraftvarmeverk slik det er definert i direktiv 2004/8/EF og alle andre 
dokument som Kommisjonen har vedteke for gjennomføringa av det nemnde direktivet, eller i kjelar som berre 
produserer varme, og som har ein effektivitet som svarar til eller overstig den gjeldande referanseverdien som er fastsett 
i kommisjonsvedtak 2007/74/EF(1).

I tillegg gjeld følgjande:

– Leidningane i fjernvarmenettet skal oppfylle dei krava som er fastsette i den gjeldande CEN-standarden for slike 
leidningar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon 
som viser tilkoplinga til fjernvarmeanlegget.

36. Kraftvarme (1,5 poeng)

Elektrisitet til og oppvarming av sanitæranlegg, fellesområde og overnattingseiningar til utleige skal kome frå eit 
høgeffektivt kraftvarmeverk i samsvar med direktiv 2004/8/EF. Dersom campingplasstenesta har eit slikt kraftvarmeverk 
på staden, skal produksjonen av varme og elektrisitet i kraftvarmeverket dekkje minst 70 % av det samla varme- og 
elektrisitetsforbruket. Elektrisitetsproduksjonen skal reknast ut i samsvar med den metoden som er fastsett direktiv 
2004/8/EF.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon 
om kraftvarmeverket.

37. Varmepumpe (opptil 2 poeng)

Campingplassen skal ha ei varmepumpe til oppvarming og/eller eit klimaanlegg (1,5 poeng). Campingplassen skal ha ei 
varmepumpe som er tildelt fellesskapsmiljømerket eller eit anna ISO type I-miljømerke (2 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon 
om varmepumpa.

38. Varmeattvinning (opptil 1,5 poeng)

Campingplassen skal ha eit varmeattvinningssystem for ein (1 poeng) eller to (1,5 poeng) av dei følgjande kategoriane: 
kjølesystem, vifter, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, symjebasseng, spillvatn frå sanitær bruk.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon 
om varmeattvinningssystema.

39. Temperaturregulering (1,5 poeng)

Temperaturen i kvart fellesområde og kvar overnattingseining til utleige skal kunne regulerast individuelt.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon 
om temperaturreguleringssystema.

(1) TEU L 32 av 6.2.2007, s. 183.
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40. Revisjon av energiytinga til bygningar (1,5 poeng)

Campingplasstenesta skal få ein uavhengig sakkunnig til å utføre ein revisjon av energiytinga to gonger i året og 
gjennomføre minst to tilrådingar om betring av energiytinga på grunnlag av denne revisjonen.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram revisjonsrapporten om energiytinga og detaljert dokumentasjon om 
korleis campingplassen har oppfylt dette kriteriet.

41. Klimaanlegg (opptil 2 poeng)

Alle klimaanlegg til hushaldsbruk på campingplassen har eit energiforbruk som er 15 % høgare enn terskelen for å 
oppfylle kravet til klasse A i direktiv 2002/31/EF (1,5 poeng). Alle klimaanlegg til hushaldsbruk på campingplassen har 
eit energiforbruk som er 30 % høgare enn terskelen for å oppfylle kravet til klasse A i direktiv 2002/31/EF (2 poeng).

Dette kriteriet skal ikkje nyttast på anlegg som òg kan nytte andre energikjelder, på luft-til-vatn-anlegg og vatn-til-vatn-
anlegg eller på einingar med ein effekt (kjøleeffekt) på meir enn 12 kW.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.

42. Automatisk avstenging av klima- og varmeanlegg (1,5 poeng)

Det skal finnast eit automatisk system som stengjer av klima- og varmeanlegget i overnattingseininga til utleige når 
vindauga er opne.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege 
for installering, sal og/eller vedlikehald av klimaanlegget.

43. Bioklimatisk arkitektur (3 poeng)

Bygningane på campingplassen skal byggjast i samsvar med bioklimatiske arkitektoniske prinsipp.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg dokumentasjon.

44. Energieffektive kjøleskap (1 poeng), steikjeomnar (1 poeng), oppvaskmaskiner (1 poeng), vaskemaskiner 
(1 poeng), tørketromlar (1 poeng) og kontorutstyr (høgst 3 poeng)

a)  (1 poeng): Alle hushaldskjøleskap skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A+ eller A++ i samsvar med 
kommisjonsdirektiv 94/2/EF(1), og alle kjøle- eller minibarar skal minst tilhøyre energieffektivitetsklasse B.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energieffektivitetsklassa til 
alle kjøleskap og kjøle- eller minibarar.

b)  (1 poeng): Alle elektriske steikjeomnar til hushaldsbruk skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er fastsett 
i direktiv 2002/40/EF(2).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energieffektivitetsklassa til 
alle elektriske steikjeomnar til hushaldsbruk.

NB: Steikjeomnar som ikkje er elektrisk drivne eller på annan måte ikkje er omfatta av direktiv 2002/40/EF (t.d. 
industriomnar), treng ikkje oppfylle dette kravet.

c)  (1 poeng): Alle hushaldsoppvaskmaskiner skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er fastsett i direktiv 
97/17/EF(3).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energieffektivitetsklassa til 
alle oppvaskmaskiner.

NB: Oppvaskmaskiner som ikkje er omfatta av direktiv 97/17/EF (t.d. industrioppvaskmaskiner), treng ikkje 
oppfylle dette kravet.

(1) TEF L 45 av 17.2.1994, s. 1.
(2) TEF L 128 av 15.5.2002, s. 45.
(3) TEF L 118 av 7.5.1997, s. 1.
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d)  (1 poeng): Alle hushaldsvaskemaskiner skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er fastsett i 
kommisjonsdirektiv 95/12/EF(1).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energieffektivitetsklassa til 
alle vaskemaskiner.

NB: Vaskemaskiner som ikkje er omfatta av direktiv 95/12/EF (t.d. industrivaskemaskiner), treng ikkje oppfylle 
dette kravet.

e)  (1 poeng): Minst 80 % av kontorutstyret (personlege datamaskiner, skjermar, faksmaskiner, skrivarar, skannarar, 
kopieringsmaskiner) skal oppfylle Energy Star-krava slik dei er fastsette i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 106/2008(2) og i kommisjonsavgjerd 2003/168/EF(3).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon som viser at kontorutstyr oppfyller Energy Star-
krava.

f)  (1 poeng): Alle tørketromlar skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er fastsett i direktiv 95/13/EF(4).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energieffektivitetsklassa til 
alle tørketromlar.

NB: Tørketromlar som ikkje er omfatta av direktiv 95/13/EF (t.d. industritørketromlar), treng ikkje oppfylle dette 
kravet.

45. Elektriske hand- og hårtørkarar med avstandssensor (opptil 2 poeng)

Alle elektriske handtørkarar (1 poeng) og hårtørkarar (1 poeng) skal vere utstyrtmed avstandssensorar eller vere tildelte 
eit ISO type I-miljømerke.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg utfyllande dokumentasjon om korleis campingplassen 
oppfyller dette kriteriet.

46. Plassering av kjøleskap (1 poeng)

Kjøleskap på kjøkken, i kiosk og i butikk skal plasserast og regulerast i samsvar med prinsipp for energisparing for å 
redusere sløsing med energi.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert forklaring på korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet.

47. Automatisk sløkking av lys i overnattingseiningar til utleige (1,5 poeng)

Automatiske system som sløkkjer lysa når gjestene går ut av overnattingseininga, skal vere installerte i 95 % av 
overnattingseiningane til utleige på campingplassen.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege 
for installering, sal og/eller vedlikehald av desse systema.

48. Tidsbrytar for badstove (1 poeng)

Alle badstover og tyrkiske bad (hammam) skal ha tidsbrytar eller rutinar for tenning/sløkking som personalet skal følgje.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege 
for installering, sal og/eller vedlikehald av desse systema.

(1) TEF L 136 av 21.6.1995, s. 1.
(2) TEU L 39 av 13.2.2008, s. 1.
(3) TEU L 67 av 12.3.2003, s. 22.
(4) TEF L 136 av 21.6.1995, s. 28.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 36/166 25.6.2015

49. Oppvarming av symjebasseng med fornybare energikjelder (opptil 1,5 poeng)

Energi som vert nytta til oppvarming av symjebasseng, skal kome frå fornybare energikjelder. Minst 50 %: 1 poeng, 
100 %: 1,5 poeng.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med opplysningar om 
energiforbruket til oppvarming av vatn i symjebasseng, og dokumentasjon som viser kor stor del av den nytta energien 
som kjem frå fornybare energikjelder.

50. Automatisk sløkking av utandørs lys (1,5 poeng)

Utandørs lys som ikkje er naudsynt av omsyn til tryggleiken, skal sløkkjast automatisk etter eit fastsett tidsrom, eller 
aktiverast ved hjelp av ein avstandssensor.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege 
for installering, sal og/eller vedlikehald av desse systema.

VATN

51. Bruk av regnvatn (2 poeng) og resirkulert vatn (2 poeng)

a)  (2 poeng): Regnvatn skal samlast opp og nyttast til andre føremål enn sanitær bruk og bruk som drikkevatn.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon og stadfesting om at vatn for sanitær bruk og bruk som 
drikkevatn vert halde heilt åtskilt frå regnvatn.

b)  (2 poeng): Attvunne vatn skal samlast opp og nyttast til andre føremål enn sanitær bruk og bruk som drikkevatn.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette kriteriet, 
saman med høveleg utfyllande dokumentasjon og stadfesting om at vatn for sanitær bruk og bruk som drikkevatn vert 
halde heilt åtskilt frå regnvatn.

52. Automatiske vatningssystem til utandørsområde (1,5 poeng)

Campingplassen skal nytte eit automatisk system som utnyttar vatningstider og vassforbruk til utandørs planter og 
grøntområde på best mogleg måte.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

53. Vasstrøyming frå kranar og dusjar (1,5 poeng)

Den gjennomsnittlege strøyminga frå alle kranar og dusjar, bortsett frå kranar i badekar og på tappestader, skal ikkje 
overstige åtte liter per minutt.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

54. Utspyling av toalett (1,5 poeng)

Minst 95 % av toaletta skal nytte høgst seks liter vatn per utspyling.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

55. Vassforbruket til oppvaskmaskiner (1 poeng)

Vassforbruket til oppvaskmaskinene (uttrykt som W(målt)) skal vere lågare enn eller lik den terskelverdien som er definert 
ved følgjande likning, ved bruk av den same EN 50242-prøvingsmetoden og det same programmet som var valt for 
direktiv 97/17/EF:

W(målt) ≤ (0,625 × S) + 9,25

der:

W(målt) = det målte vassforbruket til oppvaskmaskina, uttrykt i liter per oppvask og med éin desimal, og

S = talet på standardkuvertar som oppvaskmaskina er meint for.

Dette kravet gjeld berre for hushaldsoppvaskmaskiner.
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er 
ansvarlege for produksjon, sal eller vedlikehald av oppvaskmaskinene, eller prov på at oppvaskmaskinene har fått tildelt 
fellesskapsmiljømerket.

56. Vassforbruket til vaskemaskiner (1 poeng)

Vaskemaskinene som vert nytta av gjester og personale på campingplassen eller av vaskeriet deira, skal nytte høgst tolv 
liter vatn per kg vasketøy målt i samsvar med standarden EN 60456, ved bruk av det same standardprogrammet for vask 
av bomull på 60 °C som var valt for direktiv 95/12/EF.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er 
ansvarlege for produksjon, sal eller vedlikehald av vaskemaskinene, eller prov på at vaskemaskinene har fått tildelt 
fellesskapsmiljømerket. Leiinga ved campingplassen skal leggje fram teknisk dokumentasjon frå vaskeriet sitt om at 
vaskemaskinene deira oppfyller kriteriet.

57. Temperaturen og strøyminga til vatnet i kranane (1 poeng)

Minst 95 % av kranane skal kunne regulerast presist og snøgt med omsyn til vasstemperatur og vasstrøyming.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

58. Tidsbrytarar for dusjar (1,5 poeng)

Alle dusjar i sanitæranlegg og fellesområde skal ha ei tidsbrytings- eller avstandsinnretning som bryt vasstrøyminga 
etter eit fastsett tidsrom eller dersom dei ikkje er i bruk.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

59. Tildekking av symjebasseng (1 poeng)

Om natta eller når det ikkje er i bruk lenger enn éin dag, skal symjebassenget vere tildekt for å hindre at vatnet i 
bassenget vert avkjølt, og for å redusere fordamping.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

60. Avising (opptil 1,5 poeng)

Dersom det er naudsynt med avising av vegar, skal det nyttast mekaniske metodar eller sand/grus for å gjere vegane på 
campingplassen trygge i tilfelle is eller snø (1,5 poeng).

Dersom det vert nytta kjemisk avising, skal det nyttast stoff som inneheld høgst 1 % kloridion (Cl) (1 poeng), eller 
avisingsmiddel som har fått tildelt fellesskapsmiljømerket eller andre nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke 
(1,5 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

61. Opplysningar om hardt vatn (2 poeng)

I nærleiken av sanitære lokale/vaskemaskiner/oppvaskmaskiner skal det finnast opplysningar om kor hardt det lokale 
vatnet er (1 poeng), slik at gjester og personale kan nytte vaskemiddel på best mogleg måte, eller det skal nyttast eit 
automatisk doseringssystem (1 poeng) som gjer at vaskemidla vert nytta på ein best mogleg måte i høve til vasshardleiken.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant 
dokumentasjon som viser korleis gjestene vert informerte.
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62. Vassparande urinalar (1,5 poeng)

I alle urinalar skal det nyttast eit system utan vatn, eller dei skal ha eit manuelt eller elektronisk spylesystem som gjer 
det mogleg å spyle kvar urinal éin gong og berre etter bruk.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram detaljert utfyllande dokumentasjon om korleis campingplassen 
oppfyller dette kriteriet.

63. Bruk av lokalt heimehøyrande artar til nyplanting utandørs (1 poeng)

Ved tilplanting av utandørsområde med tre og hekkar skal det nyttast planteartar som er heimehøyrande i området.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram relevante spesifikasjonar for korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon frå ein sakkunnig.

VASKEMIDDEL OG DESINFEKSJONSMIDDEL

64. Vaskemiddel (opptil 3 poeng)

Minst 80 vektprosent av handoppvaskmidla og/eller maskinoppvaskmidla og/eller tekstilvaskemidla og/eller 
allreingjeringsmidla og/eller sanitærvaskemidla og/eller såper og sjampoar som vert nytta av campingplassen, skal vere 
tildelte fellesskapsmiljømerket eller andre nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke (1 poeng for kvar av desse 
kategoriane vaskemiddel, høgst 3 poeng til saman).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer) som 
viser dei samla mengdene av slike produkt som vert nytta, og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke.

65. Innandørs og utandørs måling og lakk (opptil 2 poeng)

Minst 50 % av den innandørs og/eller utandørs målinga av campingplassanlegget og overnattingseiningane til utleige, 
bortsett frå campingvogner og husvogner til utleige, skal gjerast med innandørs og/eller utandørs måling og lakk som er 
tildelt fellesskapsmiljømerket eller andre nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke (1 poeng for innandørs måling 
og lakk og 1 poeng for utandørs måling og lakk).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer) som 
viser dei samla mengdene av slike produkt som vert nytta, og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke.

66. Bilvask berre i særskilt utstyrde område (1 poeng)

Bilvask skal ikkje tillatast, eller skal tillatast berre i område som er særskilt utstyrde for å samle opp vatn og vaskemiddel 
som vert nytta, slik at dette kan førast ut i avløpssystemet.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon.

67. Støtte til alternativ til kunstige tennvæsker til grilling (1 poeng)

I butikkane skal det ikkje seljast kunstige tennvæskeprodukt til grilling, i staden skal det seljast alternative produkt som 
t.d. rapsolje og produkt av hamp.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.

68. Symjebasseng: Dosering av desinfeksjonsmiddel (1 poeng) eller naturlege/økologiske symjebasseng (1 poeng)

Symjebassenget skal ha eit automatisk doseringssystem som nyttar minst mogleg desinfeksjonsmiddel for å oppnå eit 
resultat som sikrar høveleg hygiene (1 poeng),

eller

symjebassenget skal vere naturleg/økologisk, med berre naturlege delar som sikrar hygienen og tryggleiken til brukarane 
(1 poeng).
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram teknisk dokumentasjon med omsyn til det automatiske doseringssystemet 
eller typen naturleg/økologisk symjebasseng og vedlikehald av dette.

69. Mekanisk reingjering (1 poeng)

Campingplassen skal ha nøye fastlagde framgangsmåtar for kjemikaliefri reingjering, t.d. bruk av mikrofiberprodukt 
eller andre ikkje-kjemiske reingjeringsmiddel, eller tiltak med same verknader.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med eventuell høveleg utfyllande dokumentasjon.

70. Økologisk hagebruk (2 poeng)

Grøntområde skal forvaltast anten utan bruk av plantevernmiddel eller i samsvar med prinsipp for økologisk landbruk, 
slik det er fastsett i rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), eller slik det er fastsett i nasjonal lovgjeving eller godkjende 
nasjonale ordningar for økologisk produksjon.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med eventuell høveleg utfyllande dokumentasjon.

71. Middel mot insekt og skadedyr (opptil 2 poeng)

Den arkitektoniske utforminga av overnattingseiningane, saman med hygienetiltak (t.d. bygging på pålar for å hindre 
rotter i å kome inn i lokala, bruk av myggnett og flugepapir), skal sikre minst mogleg bruk av middel mot insekt og 
skadedyr på campingplassen (1 poeng).

Dersom det vert nytta middel mot insekt og skadedyr, skal slik bruk berre omfatte stoff som er tillatne i økologisk 
landbruk (slik det er fastsett i forordning (EF) nr. 834/2007), eller som har fått tildelt fellesskapsmiljømerket eller andre 
nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med eventuell høveleg utfyllande dokumentasjon.

AVFALL

72. Kompostering (opptil 2 poeng)

Campingplassen skal sortere relevant organisk avfall (hageavfall 1 poeng, kjøkkenavfall 1 poeng) og sikre at det vert 
kompostert i samsvar med lokale retningslinjer (som t.d. er gjevne av dei lokale styresmaktene, campingplassen sjølv 
eller ei privat verksemd).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med eventuell høveleg utfyllande dokumentasjon.

73. Drikkar i eingongsbehaldarar (2 poeng)

Drikkar i eingongsbehaldarar skal ikkje tilbydast på område som er eigde eller vert forvalta direkte av campingplassen.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med opplysningar om 
kva slags eingongsartiklar som er nytta, og om eventuell lovgjeving som krev slik bruk.

74. Disponering av feitt/olje (opptil 2 poeng)

Det skal installerast feittfilter, og feitt/olje til steiking og fritering skal samlast opp og disponerast på ein høveleg måte (1 
poeng). Det skal vere mogleg for gjestene å kvitte seg med feitt/olje på ein høveleg måte (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

(1) TEU L 189 av 20.7.2007, s. 1.
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75. Avrenning frå parkeringsplassar (1 poeng)

Olje og liknande avrenning frå køyretøy på parkeringsplassen skal samlast opp og disponerast på korrekt måte.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

76. Brukte tekstilar, møblar og andre produkt (opptil 2 poeng)

Brukte møblar, tekstilar og andre produkt, t.d. elektronisk utstyr, skal gjevast til velgjerdsorganisasjonar i samsvar med 
politikken til campingplassen (2 poeng), eller seljast (1 poeng) til andre organisasjonar som samlar inn og deler ut att 
slike varer.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon frå organisasjonane.

ANDRE TENESTER

77. Regulering av trafikken på campingplassen (1 poeng)

All trafikk (gjester og vedlikehald/transport) innanfor campingplassen skal avgrensast til fastsette tider og område.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

78. Trafikk i samband med drift av campingplassen (1 poeng)

Campingplassen skal ikkje nytte motorvogner med forbrenningsmotor til transport og vedlikehald av campingplassen.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette kriteriet, saman 
med høveleg utfyllande dokumentasjon.

79. Traller for gjestene på campingplassen (1 poeng)

Traller eller andre transportmiddel utan motor skal stillast gratis til rådvelde for gjestene til transport av bagasje og ved 
innkjøp.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette kriteriet, saman 
med høveleg utfyllande dokumentasjon.

80. Overflatar utan dekke (1 poeng)

Minst 90 % av campingplassområdet skal vere fritt for asfalt, sement eller andre dekkingsmateriale som hindrar god 
drenering og lufting av jorda.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette kriteriet, saman 
med høveleg utfyllande dokumentasjon.

81. Tilplanting av tak (2 poeng)

Taka på minst 50 % av dei bygningane på campingplassen som høver til det (som har flate tak eller tak med liten 
hellingsvinkel), og som ikkje vert nytta til andre føremål, skal vere dekte med gras eller andre planter.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette kriteriet, saman 
med høveleg utfyllande dokumentasjon.

82. Miljøinformasjon og -opplæring (opptil 3 poeng)

Campingplassen skal syte for at gjestene får informasjon om miljøet i form av oppslag om det lokale biologiske 
mangfaldet, det lokale landskapet og den lokale naturforvaltinga (1,5 poeng). Underhaldninga for gjestene skal ha 
innslag som omfattar miljøopplæring (1,5 poeng).
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

83. Røykjeforbod i fellesområde og overnattingseiningar til utleige (opptil 1,5 poeng)

Det skal vere røykjeforbod i 100 % av fellesområda innandørs og minst 70 % (1 poeng) av overnattingseiningane til 
utleige.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal opplyse om talet på og typen område, og kva område som er røykfrie.

84. Syklar (1,5 poeng)

Det skal finnast syklar tilgjengelege for gjestene. (Minst tre syklar per 50 telt-/vognplassar og/eller overnattingseiningar 
til utleige.)

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei forklaring på korleis campingplassen oppfyller dette kriteriet.

85. Henteteneste (1 poeng)

Campingplassen skal tilby henteteneste med miljøvenlege transportmiddel som t.d. elektriske bilar eller hest og vogn/
slede for gjester som kjem med offentleg transport.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei forklaring på korleis campingplassen oppfyller dette kriteriet og eit 
døme på korleis gjestene vert informerte om det.

86. Returflasker (opptil 3 poeng)

Campingplassen skal tilby drikkar i returflasker eller flasker som kan nyttast fleire gonger: leskedrikkar (1 poeng), øl  
(1 poeng), vatn (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon frå flaskeleverandørane.

87. Bruk av produkt som kan fyllast på/ladast opp (opptil 2 poeng)

Campingplassen skal berre nytte batteri som kan ladast opp, til fjernkontrollar til fjernsynsapparat (1 poeng), og/eller 
tonarkassettar som kan fyllast på, til skrivarar og kopieringsmaskiner (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon frå leverandørane av batteri og/eller verksemdene som fyller 
på tonarkassettar.

88. Papirprodukt (opptil 3 poeng)

Minst 80 % av toalett- og mjukpapir og/eller kontorpapir og/eller papir med trykk skal vere tildelt fellesskapsmiljømerket 
eller andre nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke (1 poeng for kvar av desse tre kategoriane papirprodukt).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer) som 
viser dei samla mengdene av slike produkt som vert nytta, og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke.

89. Varige varer (opptil 3 poeng)

Minst 30 % av alle kategoriar varige varer (t.d. sengetøy, handklede, dukar, personlege og berbare datamaskiner, 
fjernsynsapparat, madrassar, møblar, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kjøleskap, støvsugarar, golvdekke, lyspærer) 
som finst på campingplassen, medrekna overnattingseiningar til utleige, skal vere tildelt fellesskapsmiljømerket eller 
andre nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke (1 poeng for kvar av opptil tre kategoriar med varige varer).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon som viser kor mange slike produkt 
som han eig, og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 36/172 25.6.2015

90. Lokale matvarer (opptil 3 poeng)

Det skal finnast tilbod om minst to lokale matvarer som det er sesong for (fersk frukt og ferske grønsaker) til kvart 
måltid, medrekna frukost (1,5 poeng).

Der det er aktuelt, skal det vere forbode med konsum av lokale artar som er truga av utrydding, t.d. fiske- og krepsdyrartar 
og eksotiske dyr (såkalla «bushmeat»), og reker frå oppdrett som skadar mangroveskogar skal vere forbode på 
serveringsstadene (1,5 poeng) og i butikkane (1,5 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon.

91. Økologisk mat (opptil 3 poeng)

Hovudingrediensane i minst to rettar (1 poeng) eller i heile menyen, medrekna frukost (2 poeng), og minst fire produkt 
som vert selde i butikken (1 poeng), skal vere framstilte etter økologiske landbruksmetodar slik det er fastsett i forordning 
(EF) nr. 834/2007, eller vere framstilte i samsvar med eit ISO type I-miljømerke.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon.

92. Innandørs luftkvalitet (opptil 4 poeng)

Campingplassen skal syte for ein best mogleg innandørs luftkvalitet gjennom eitt av eller begge dei følgjande tiltaka:

– romma, overnattingseiningane til utleige og fellesområda skal oppfylle dei krava som er fastsette i punkt 3 i 
vedlegg I til rådsdirektiv 89/106/EØF(1), og skal berre innehalde måling, utsmykking, møblar og anna materiale 
som er tildelt fellesskapsmiljømerket eller eit anna tilsvarande ISO type I-miljømerke for låge utslepp (2 poeng),

– romma, overnattingseiningane til utleige og fellesområda skal vere luktfrie, laken og handklede skal vaskast med 
luktfrie vaskemiddel (1 poeng) og reingjering skal utførast med luktfrie reingjeringsmiddel (1 poeng).

– Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon. Med omsyn til kravet om luktfrie omgjevnader er ei liste over komponentar/ingrediensar i dei 
luktfrie vaske- og reingjeringsmidla rekna som tilstrekkeleg.

ALLMENN FORVALTING OG LEIING

93. EMAS-registrering (3 poeng) eller ISO-sertifisering (2 poeng) av campingplassen

Campingplassen skal vere registrert i fellesskapsordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (3 poeng), eller 
vere sertifisert i samsvar med ISO-standard 14001 (2 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg prov på EMAS-registrering eller ISO 14001-sertifisering.

94. EMAS-registrering (1,5 poeng) eller ISO-sertifisering (1 poeng) av leverandørar

Minst éin av dei viktigaste leverandørane eller tenesteytarane til campingplassen skal vere registrert i EMAS (1,5 poeng) 
eller sertifisert i samsvar med ISO 14001 (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg prov på EMAS-registrering eller ISO 14001-sertifisering for 
minst éin av dei viktigaste leverandørane sine.

95. Etterleving av dei obligatoriske kriteria for underleverandørar (opptil 4 poeng)

Underleverandørar av måltid eller fritids-/treningsaktivitetar skal oppfylle alle dei obligatoriske kriteria i dette vedlegget 
som gjeld for dei aktuelle tenestene (2 poeng for kvar teneste innanfor måltid og fritids-/treningsaktivitetar som 
campingplassen tilbyr).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg dokumentasjon i form av avtaler om at underleverandørane 
hans oppfyller dei obligatoriske kriteria.

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.
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96. Energi- og vassmålarar (opptil 2 poeng)

Campingplassen skal ha installert ekstra energi- og vassmålarar slik at det vert mogleg å samle inn opplysningar om 
forbruket i samband med ulike aktivitetar eller til ulike maskiner, som t.d. rom, vaskeri- og kjøkkentenester og/eller 
særskilde maskiner som kjøleskap, vaskemaskiner osv. (1 poeng). Kvar telt-/vognplass har sin eigen energi- og/eller 
vassmålar (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis campingplassen oppfyller dette 
kriteriet, saman med ein analyse av dei opplysningane som er samla inn (dersom dei alt er tilgjengelege).

97. Andre miljøtiltak (høgst 3 poeng)

Anten:

a) Andre miljøtiltak (opptil 1,5 poeng kvar, høgst 3 poeng til saman): Leiinga ved campingplassen skal gjere tiltak i 
tillegg til dei som er fastsette i form av kriterium i dette avsnittet eller i avsnitt A, for å betre den innverknaden som 
campingplassen har på miljøet. Det rette organet som vurderer søknaden, skal tildele poeng for desse tiltaka der 
kvart tiltak kan oppnå høgst 1,5 poeng.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei fullstendig 
utgreiing om kvart tilleggstiltak som søkjaren ønskjer at det skal takast omsyn til.

Eller:

b) Tildeling av miljømerke (3 poeng): Campingplassen skal vere tildelt eit av dei nasjonale eller regionale ISO type 
I-miljømerka.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg prov på at han er tildelt eit miljømerke.

______________
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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 rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd,

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 
union og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildeles et produkt som har 
egenskaper som gjør at det bidrar til betydelige 
forbedringer av de viktigste miljøfaktorene.

2) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsatt at det skal 
fastsettes særlige kriterier for tildeling av miljømerke for 
hver produktgruppe på grunnlag av kriterier utarbeidet av 
Komiteen for miljømerking i Den europeiske union.

3) I nevnte forordning er det dessuten fastsatt at kriteriene 
for tildeling av miljømerker og de tilhørende kravene til 
vurdering og kontroll skal vurderes på nytt i god tid før 
utløpet av kriterienes gyldighetstid som er angitt for den 
aktuelle produktgruppen.

4) I samsvar med forordning (EF) nr. 1980/2000 er det i 
god tid foretatt en ny vurdering av miljøkriteriene og av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 29.7.2009, s. 70, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 17.

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.

de tilhørende kravene til vurdering og kontroll fastsatt 
ved kommisjonsvedtak 1999/178/EF av 17. februar 
1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt(2), endret ved 
vedtak 2002/371/EF av 15. mai 2002 om fastsetjing av 
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket 
til tekstilprodukt(3). Miljøkriteriene og de tilhørende 
kravene til vurdering og kontroll skal gjelde fram til 
senest 31. desember 2009. 

5) På bakgrunn av nevnte nye vurdering bør definisjonen 
av produktgruppen endres, og det bør fastsettes nye 
miljøkriterier for å ta hensyn til den vitenskapelige og 
markedsmessige utviklingen.

6) Miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og 
kontroll bør gjelde i fire år fra datoen for dette vedtak.

7) Vedtak 1999/178/EF bør derfor erstattes.

8) Det bør innføres en overgangsperiode, slik at produsenter 
som har fått tildelt miljømerket for sine tekstilprodukter 
på grunnlag av kriteriene i vedtak 199/178/EF, har 
tilstrekkelig tid til å kunne tilpasse sine produkter slik at 
de blir i overensstemmelse med de reviderte kriteriene og 
kravene. Produsentene bør også få anledning til å inngi 
søknader enten på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedtak 
1999/178/EF, eller på grunnlag av kriteriene i dette 
vedtak, fram til førstnevnte vedtak ikke lenger er gyldig.

(2) EFT L 57 av 5.3.1999, s. 21.
(3) EFT L 133 av 18.5.2002, s. 29.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 2009

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukter

[meddelt under nummer K(2009) 4595]

(2009/567/EF)(*)

2015/EØS/36/22
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9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 17 i forordning (EF) 
nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Produktgruppen «tekstilprodukter» skal omfatte:

a) tekstilklær og -tilbehør: klær og tilbehør (f.eks. 
lommetørklær, skjerf, vesker, handlevesker, ryggsekker, 
belter, osv.) som består av minst 90 vektprosent tekstilfibre,

b) boligtekstiler: tekstilprodukter til innendørs bruk som 
består av minst 90 vektprosent tekstilfibre, herunder matter 
og tepper. Vegg-til-vegg-gulvbelegg og veggkledninger 
omfattes ikke,

c) fibre, garn og stoff (herunder slitesterkt ikke-vevd materiale) 
til bruk i tekstilklær og -tilbehør eller i boligtekstiler.

Denne produktgruppen omfatter ikke tekstiler som er behandlet 
med biocidprodukter, unntatt når disse biocidprodukter er 
oppført i vedlegg IA til europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/8EF(1), når et slikt stoff tilfører tekstilene ytterligere 
egenskaper med det direkte formål å verne om menneskers 
helse (f.eks. biocidprodukter tilsatt i tekstilnett og klær for 
å frastøte mygg og lopper, midd eller allergener), og når det 
aktive stoffet er godkjent for den aktuelle bruken i samsvar med 
vedlegg V til direktiv 98/8/EF

For «tekstilklær og -tilbehør» og for «boligtekstiler» skal dun, 
fjær, membraner og overtrekk ikke tas med i beregningen av 
prosentdelen tekstilfibre.

Artikkel 2

For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket for et produkt som 
etter forordning (EF) nr. 1980/2000 omfattes av produktgruppen 
«tekstilprodukter», skal et tekstilprodukt oppfylle kriteriene i 
vedlegget til dette vedtak.

(1) EFT L 123 av 4.4.1998, s. 1.

Artikkel 3

Miljøkriteriene for produktgruppen «tekstilprodukter» og de 
tilhørende kravene til vurdering og kontroll skal være gyldige i 
fire år fra datoen for dette vedtak.

Artikkel 4

For administrative formål tildeles produktgruppen 
«tekstilprodukter» kodenummeret «016».

Artikkel 5

Vedtak 1999/178/EF oppheves.

Artikkel 6

1. En søknad om miljømerke for et produkt i produktgruppen 
«tekstilprodukter» som inngis før datoen for dette vedtak, skal 
vurderes i samsvar med vilkårene i vedtak 1999/178/EF.

2. En søknad om miljømerke for et produkt i produktgruppen 
«tekstilprodukter» som inngis etter datoen for dette vedtak, 
men senest 31. desember 2009, skal enten baseres på kriteriene 
i vedtak 1999/178/EF, eller på kriteriene i dette vedtak.

Disse søknadene skal vurderes ut fra de kriterier som ligger til 
grunn for søknaden. 

3. I de tilfeller miljømerket tildeles på grunnlag av en 
søknad som er vurdert i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 
1999/178/EF, kan dette miljømerket benyttes i tolv måneder fra 
datoen for dette vedtak.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

ALLMENT

Formål med kriteriene

Disse kriterier har først og fremst som formål å redusere vannforurensningen i forbindelse med de viktigste prosessene i 
tekstilproduksjonskjeden, herunder produksjon av fibre, spinning, veving, strikking, bleking, farging og etterbehandling.

Kriteriene er fastsatt på en slik måte at de fremmer merking av tekstilprodukter som har lavere innvirkning på miljøet.

Krav til vurdering og kontroll

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt under hvert kriterium.

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annen dokumentasjon 
på at kriteriene er oppfylt, kan dette komme fra søkeren og/eller eventuelt fra dennes leverandør(er) og/eller deres 
leverandør(er), alt etter hva som er relevant.

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene 
godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden.

Den funksjonelle enheten som bør anvendes som referanse for inn- og utgående mengde, er 1 kg tekstilprodukt under 
normale forhold (65 % RH ± 4 % og 20 °C ± 2 °C. Disse forholdene er fastsatt i ISO 139 Tekstiler – Standardklimaer 
til kondisjonering og prøving).

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller.

Det anbefales at vedkommende organer tar hensyn til gjennomføringen av anerkjente miljøstyringsordninger, for 
eksempel EMAS eller ISO 14001, når de vurderer søknader og kontrollerer om kriteriene er oppfylt. (Merk: Det er ikke 
påkrevd å innføre slike styringsordninger).

MILJØKRITERIER

Kriteriene er inndelt i tre hovedkategorier: tekstilfibre, prosesser og kjemikalier samt bruksegnethet.

KRITERIER FOR TEKSTILFIBRE

I dette avsnitt er det fastsatt fiberspesifikke kriterier for akryl, bomull og andre naturlige cellulosefibre av frø, elastan, lin 
og andre bastfibre, uvasket ull og andre keratinfibre samt kunstige cellulosefibre, polyamid, polyester og polypropylen.

Det er også tillatt å benytte andre fibre som det ikke er fastsatt særlige kriterier for, bortsett fra mineralfibre, glassfibre, 
metallfibre, karbonfibre og andre uorganiske fibre.

Kriteriene fastsatt i dette avsnitt for en viss type fiber trenger ikke oppfylles dersom fiberen utgjør mindre enn 5 % 
av samlet vekt av produktets tekstilfibre. De trenger heller ikke oppfylles dersom fibrene er gjenvunne. I denne 
sammenheng defineres gjenvunne fibre som fibre som ene og alene stammer fra avskjær fra tekstil- og klesprodusenter 
eller fra forbrukeravfall (tekstilavfall eller annet). Minst 85 vektprosent av alle fibrene i produktet må imidlertid enten 
oppfylle de tilsvarende fiberspesifikke kriteriene, dersom slike finnes, eller være gjenvunnet.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge detaljerte opplysninger om tekstilproduktets sammensetning.

1. Akryl

1.1.  Restinnholdet av akrylnitril i råfibre som forlater produksjonsanlegget, skal være mindre enn 1,5 mg/kg.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: 
ekstraksjon med kokende vann og mengdebestemmelse ved hjelp av gasskromatografi på kapillærkolonne.
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1.2.  Utslipp til luft av akrylnitril (under polymerisering og fram til løsningen er klar for spinning) skal være mindre 
enn 1 g/kg framstilt fiber, uttrykt som et årsgjennomsnitt.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at 
dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

2. Bomull og andre naturlige cellulosefibre av frø (herunder kapok)

Bomull og andre naturlige cellulosefibre av frø (heretter kalt bomull) skal inneholde høyst 0,05 ppm (dersom 
prøvingsmetoden er følsom nok) av hvert av følgende stoffer: aldrin, captafol, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, 
heksaklorbenzen, heksaklorsykloheksan (summen av isomerene), 2.4,5-T, klordimeform, klorbenzilat, dinoseb og salter 
av dette, monokrotofos, pentaklorfenol, kamfeklor, metamidofos, parationmetyl, paration, fosfamidon. Prøvingen bør 
utføres på råbomull før en eventuell våtbehandling, for hvert parti bomull eller to ganger årlig dersom det mottas mer 
enn to partier bomull i året.

Dette kriteriet gjelder ikke dersom mer enn 50 % av bomullsinnholdet i produktet består av økologisk dyrket bomull 
eller bomull dyrket i en omleggingsperiode, dvs. dersom et uavhengig organ har bekreftet at den er framstilt i samsvar 
med de krav til produksjon og inspeksjon som er fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1).

Dette kriteriet gjelder ikke dersom det kan dokumenteres hvilke produsenter som har produsert minst 75 % av bomullen 
som er benyttet i sluttproduktet, sammen med en erklæring fra disse produsentene om at nevnte stoffer ikke har vært 
benyttet på åkrene der bomullen er dyrket, på bomullsplantene eller på selve bomullen.

Dersom minst 95 % av bomullen i et produkt er økologisk, dvs. dersom et uavhengig organ har bekreftet at den er 
framstilt i samsvar med de krav til produksjon og inspeksjon som er fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kan 
søkeren benytte uttrykket «økologisk bomull» sammen med miljømerket. Dersom mellom 70 % og 95 % av bomullen i 
et produkt er økologisk, kan det merkes med «framstilt med xy % økologisk bomull».

Vurdering og kontroll: 

Søkeren skal enten framlegge dokumentasjon på at produktene er økologisk sertifisert, eller dokumentasjon på at 
gårdbrukerne ikke har benyttet nevnte stoffer, eller en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetoder: US 
EPA 8081 A (organiske klorholdige pesticider, med ultralyd- eller Soxhlet-ekstraksjon og apolare løsemidler (isooktan 
eller heksan)), 8151 A (klorholdige ugressmidler, ved bruk av metanol), 8141 A (organiske fosforforbindelser) eller 
8270 C (delvis flyktige organiske forbindelser).

Minst 3 % økologisk bomull, dvs. når et uavhengig organ har bekreftet at den er fremstilt i samsvar med de krav til 
produksjon og inspeksjon som er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007, må benyttes på årsbasis.

Søkeren skal framlegge:

– opplysninger om sertifiseringsorganet,

– en erklæring som angir andelen økologisk sertifisert bomull som er benyttet i den samlede produksjonen av 
miljømerkede tekstiler på årsbasis.

Vedkommende organ kan be om ytterligere dokumentasjon for å kunne vurdere om kravene i standardene og 
sertifiseringsordningen er oppfylt.

3. Elastan

3.1.  Organiske tinnforbindelser skal ikke benyttes.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette ikke er benyttet.

3.2.  Utslipp til luft av aromatiske diisocyanater under polymerisering og fiberproduksjon, målt på de trinn i prosessen 
der dette forekommer, herunder diffuse utslipp, skal være mindre enn 5 mg/kg framstilt fiber, uttrykt som et 
årsgjennomsnitt. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1.
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at 
dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

4. Tekstillin og andre bastfibre (herunder hamp, jute og rami)

Tekstillin og andre bastfibre skal ikke framstilles ved vannrøyting, med mindre spillvannet fra vannrøytingen behandles 
slik at kjemisk oksygenforbruk (KOF) eller totalt organisk karbon (TOK) reduseres med minst 75 % for hampfibre og 
med minst 95 % for tekstillin og andre bastfibre.

Vurdering og kontroll: Dersom fibrene er framstilt ved vannrøyting, skal søkeren framlegge en prøvingsrapport som 
bygger på følgende prøvingsmetode: ISO 6060 (KOF).

5. Uvasket ull og andre keratinfibre (herunder ull fra sau, kamel, alpakka og geit)

5.1.  Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 0,5 ppm: γ-heksaklorsykloheksan (lindan), 
α-heksaklorsykloheksan, β-heksaklorsykloheksan, δ-heksaklorsykloheksan, aldrin, dieldrin, endrin, p,p’-DDT 
og p,p’-DDD.

5.2.  Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 2 ppm: diazinon, propetamfos, klorfenvinfos, 
diklorfention, klorpyrifos, fenklorfos, etion og pirimifosmetyl.

5.3.  Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerat, 
cyhalotrin og flumetrin.

5.4.  Det samlede innholdet av følgende stoffer skal ikke overstige 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron og disyklanil.

Prøvingen bør utføres på råull før en eventuell våtbehandling, for hvert parti ull eller to ganger årlig dersom det mottas 
mer enn to partier ull i året.

Disse kravene (som oppført i nr. 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4, men også hver for seg) skal ikke gjelde dersom det kan dokumenteres 
hvilke gårdbrukere som har produsert minst 75 % av den aktuelle ullen eller de aktuelle keratinfibrene, sammen med 
en erklæring fra disse gårdbrukerne om at nevnte stoffer ikke har vært benyttet på de aktuelle markene eller dyrene.

Vurdering og kontroll for nr. 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4: Søkeren skal enten framlegge dokumentasjonen nevnt over eller en 
prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: IWTO Draft Test Method 59.

5.5.  KOF i spillvann fra ullrensing som slippes ut i avløp, skal ikke overstige 60 g/kg uvasket ull, og spillvannet skal 
behandles utenfor anlegget slik at KOF reduseres ytterligere med minst 75 %, uttrykt som et årsgjennomsnitt.

KOF i spillvann fra ullrensing som behandles på anlegget og slippes ut i overflatevann, skal ikke overstige 45 g/kg 
urenset ull. Spillvann som slippes ut i overflatevann, skal ha en pH-verdi på mellom 6 og 9 (med mindre pH-verdien 
for resipientvannet ligger utenfor dette området), og temperaturen skal være under 40 °C (med mindre temperaturen 
i resipientvannet er høyere enn dette). Ullrenseanlegget skal framlegge en detaljert beskrivelse av sin behandling av 
spillvannet og overvåke KOF-nivåene kontinuerlig.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante opplysninger og prøvingsrapporter for dette kriteriet som 
bygger på følgende prøvingsmetode: ISO 6060.

6. Kunstige cellulosefibre (herunder viskose, lyocell, acetat, kupro og triacetat)

6.1.  AOX-innholdet i fibrene skal ikke overstige 250 ppm.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: 
ISO 11480.97 (kontrollert forbrenning og mikrocoulometri).

6.2.  Når det gjelder viskosefibre, skal svovelinnholdet i utslipp av svovelforbindelser til luft fra bearbeidingen under 
fiberproduksjon ikke overstige 120 g/kg framstilt filamentfiber og 30 g/kg framstilt stapelfiber, uttrykt som 
et årsgjennomsnitt. Dersom begge fibertyper framstilles ved samme anlegg, skal de samlede utslippene ikke 
overstige det tilsvarende veide gjennomsnittet. 
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at 
dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

6.3.  Når det gjelder viskosefibre, skal utslipp av sink til vann fra produksjonsanlegget skal ikke overstige 0,3 g/kg, 
uttrykt som et årsgjennomsnitt.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at 
dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

6.4.  Når det gjelder kuprofibre, skal innholdet av kobber i spillvann som forlater anlegget, ikke overstige 0,1 ppm, 
uttrykt som et årsgjennomsnitt.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at 
dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

7. Polyamid

Utslipp av N2O til luft under framstilling av monomerer skal ikke overstige 10 g/kg framstilt polyamid-6-fiber og 50 g/
kg framstilt polyamid-6,6-fiber, uttrykt som et årsgjennomsnitt.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at dette 
kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

8. Polyester

8.1.  Innholdet av antimon i polyesterfibrene skal ikke overstige 260 ppm. Dersom det ikke er benyttet antimon, kan 
søkeren angi «inneholder ikke antimon» (eller tilsvarende tekst) ved siden av miljømerket.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at stoffet ikke er benyttet, eller 
en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: direkte mengdebestemmelse ved hjelp av 
atomabsorpsjonsspektrofotometri. Prøvingen skal utføres på råfibre før en eventuell våtbehandling.

8.2.  Utslipp av VOC under polymerisering og fiberproduksjon av polyester, målt på de trinn i prosessen der dette 
forekommer, herunder diffuse utslipp, skal ikke overstige 1,2 g/kg framstilt polyesterharpiks, uttrykt som et 
årsgjennomsnitt. (VOC er organiske forbindelser med et damptrykk på minst 0,01 kPa ved 293,15 K, eller en 
tilsvarende fordampingsevne under de særlige bruksvilkårene.)

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at 
dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

9. Polypropylen

Det skal ikke benyttes blybaserte pigmenter.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette ikke er benyttet.

KRITERIER FOR PROSESSER OG KJEMIKALIER

Kriteriene i dette avsnittet får anvendelse, der det er relevant, for alle trinn i produksjonen av produktet, også for 
fiberproduksjonen. Det kan likevel godtas at gjenvunne fibre kan inneholde noen fargestoffer eller andre stoffer som er 
utelukket i henhold til disse kriteriene, men bare dersom de ble benyttet i fibrenes forrige livssyklus.

10. Hjelpestoffer og etterbehandlingsmidler for fibre og garn

10.1.  Bindemidler: Minst 95 % (målt i tørrvekt) av bestanddelene i alle bindemiddelpreparater som benyttes til garn, 
skal være tilstrekkelig biologisk nedbrytbare eller kunne gjenvinnes.

Beregningen baseres på summen av de enkelte bestanddelene.
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Vurdering og kontroll: I denne sammenheng anses et stoff som «tilstrekkelig biologisk nedbrytbart»

– dersom det ved prøving med en av prøvingsmetodene OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, 
ISO 9887, OECD 302 B eller ISO 9888 viser en nedbrytingsprosent på minst 70 % innen 28 dager,

– eller dersom det ved prøving med en av prøvingsmetodene OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, 
OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 eller ISO 14593 viser en 
nedbrytingsprosent på minst 60 % innen 28 dager,

– eller dersom det ved prøving med en av prøvingsmetodene OECD 303 eller ISO 11733 viser en 
nedbrytingsprosent på minst 80 % innen 28 dager,

– eller dersom det kan dokumenteres tilsvarende tall for biologisk nedbryting, for stoffer som ikke kan prøves 
med nevnte prøvingsmetoder.

Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon og relevante sikkerhetsdatablader, prøvingsrapporter og/eller 
erklæringer som angir prøvingsmetoder og resultater, i samsvar med opplysningene ovenfor, og som viser at alle 
bindemiddelpreparater som er benyttet, oppfyller dette kriteriet.

10.2.  Tilsetningsstoffer til spinneløsninger, tilsetningsstoffer til spinning og hjelpestoffer i preparater til bruk under 
første spinning (herunder kardeoljer, etterbehandlingsmidler og smøremidler): Minst 90 % (målt i tørrvekt) av 
bestanddelene i de preparater som benyttes, skal være tilstrekkelig biologisk nedbrytbare eller kunne fjernes i 
renseanlegg.

Dette kravet gjelder ikke for hjelpestoffer i preparater til bruk under andre spinning (smøremidler, mykningsmidler), 
spoleoljer, renningsoljer og tvinneoljer, voks, strikkeoljer, silikonoljer og uorganiske stoffer. Beregningen baseres på 
summen av de enkelte bestanddelene.

Vurdering og kontroll: I denne sammenheng anses et stoff som «tilstrekkelig biologisk nedbrytbart eller mulig å fjerne 
i renseanlegg» 

– dersom det ved prøving med en av prøvingsmetodene OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, 
ISO 9887, OECD 302 B eller ISO 9888 viser en nedbrytingsprosent på minst 70 % innen 28 dager,

– eller dersom det ved prøving med en av prøvingsmetodene OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, 
OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 eller ISO 14593 viser en nedbrytingsprosent på 
minst 60 % innen 28 dager,

– eller dersom det ved prøving med en av prøvingsmetodene OECD 303 eller ISO 11733 viser en nedbrytingsprosent 
på minst 80 % innen 28 dager,

– eller dersom det kan dokumenteres tilsvarende tall for biologisk nedbryting eller fjerning, for stoffer som ikke kan 
prøves med de nevnte prøvingsmetodene.

Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon og relevante sikkerhetsdatablader, prøvingsrapporter og/eller 
erklæringer som angir prøvingsmetoder og resultater, i samsvar med opplysningene ovenfor, og som viser at alle slike 
hjelpestoffer eller preparater som er benyttet, oppfyller dette kriteriet.

10.3.  Innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i mineraloljedelen av et produkt skal være mindre 
enn 3 vektprosent.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon og relevante sikkerhetsdatablader, 
prøvingsrapporter og/eller erklæringer som enten angir innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner, 
eller at det ikke er benyttet produkter som inneholder mineraloljer.

11. Biocidprodukter eller biostatiske produkter

Klorfenol (salter og estere av dette), PCB og organiske tinnforbindelser skal ikke benyttes under transport eller lagring 
av produkter og halvfabrikater.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse stoffene eller forbindelsene ikke er benyttet 
i garn, stoff eller sluttprodukt. Dersom denne erklæringen skal kontrolleres, skal følgende prøvingsmetode og 
grenseverdi benyttes: ekstraksjon, derivatisering med eddiksyreanhydrid, mengdebestemmelse med gasskromatografi 
på kapillærkolonne med elektronaffinitetsdetektor; grenseverdien er 0,05 ppm.
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12. Avfarging eller pigmentfjerning

Salter av tungmetaller (bortsett fra jern) eller formaldehyd skal ikke benyttes til avfarging eller pigmentfjerning.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette ikke er benyttet.

13. Fortynging

Ceriumforbindelser skal ikke benyttes til fortynging av garn eller stoffer.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette ikke er benyttet.

14. Alle kjemiske stoffer og kjemiske preparater

Alkylfenoletoksylater (APEO), lineære alkylbenzensulfonater (LAS), bis(hydrogenert talg-alkyl)dimetylammonium-
klorid (DTDMAC), distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC), di(herdet talg)dimetylammoniumklorid 
(DHTDMAC), etylendiamintetraacetat (EDTA) og dietylentriaminpentaacetat (DTPA) skal ikke benyttes, og skal ikke 
inngå i preparater eller blandinger som benyttes.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette ikke er benyttet.

15. Vaskemidler, bløtgjøringsmidler og kompleksdannere

Ved hvert våtbehandlingsanlegg skal minst 95 vektprosent av bløtgjøringsmidler, kompleksdannere og vaskemidler 
være tilstrekkelig nedbrytbare eller kunne fjernes i renseanlegg.

Dette er med unntak av overflateaktive stoffer i vaskemidler og bløtgjøringsmidler på hvert våtbehandlingsanlegg, som 
skal være fullstendig aerobt biologisk nedbrytbare.

Vurdering og kontroll: «Tilstrekkelig biologisk nedbrytbart eller kunne fjernes» er som definert over i kriteriet for 
hjelpestoffer og etterbehandlingsmidler for fibre og garn. Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon og relevante 
sikkerhetsdatablader, prøvingsrapporter og/eller erklæringer som angir prøvingsmetoder og resultater, i samsvar med 
opplysningene ovenfor, og som viser at alle vaskemidler, mykgjøringsmidler og kompleksdannere som benyttes, 
oppfyller dette kriteriet.

«Fullstendig aerob biologisk nedbryting» skal tolkes som fastsatt i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 648/2004(1). Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon og relevante sikkerhetsdatablader, prøvingsrapporter 
og/eller erklæringer som angir prøvingsmetoder og resultater, i samsvar med opplysningene ovenfor, og som viser at alle 
overflateaktive stoffer i vaskemidler og mykgjøringsmidler som benyttes, oppfyller dette kriteriet.

16. Blekemidler: Klorholdige stoffer skal ikke benyttes til bleking av garn, stoffer og sluttprodukter

Dette kravet gjelder ikke for produksjon av kunstige cellulosefibre. (Se kriterium 6.1).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at klorholdige blekemidler ikke er benyttet.

17. Urenheter i fargestoffer: Fargestoff med fiberaffinitet (løselig eller uløselig)

Nivået av ioniske urenheter i fargestoffer som benyttes, skal ikke overstige følgende verdier: Ag 100 ppm, As 50 ppm, 
Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2 500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1 000 ppm, Ni 200 ppm, 
Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm og Zn 1 500 ppm.

Det skal ikke tas hensyn til metaller som utgjør en integrert del av fargemolekylet (f.eks. metallkompleksfargestoffer, 
visse reaktive fargestoffer, osv.) når det vurderes om disse verdiene er oppfylt, ettersom de bare gjelder for urenheter.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring.

18. Urenheter i pigmenter: Uløselig fargestoff uten fiberaffinitet

Nivået av ioniske urenheter i pigmenter som benyttes, skal ikke overstige følgende verdier: As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 
50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm, Sb 250 ppm og Zn 1 000 ppm.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en samsvarserklæring.

(1) EUT L 104 av 8.4.2004, s. 1.
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19. Farging med krombeis

Farging med krombeis er ikke tillatt.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette ikke er benyttet.

20. Metallkompleksfargestoffer

Dersom det benyttes kobber-, krom- eller nikkelbaserte metallkompleksfargestoffer, gjelder følgende:

20.1.  Ved farging av cellulose der det benyttes metallkompleksfargestoffer som bestanddel i fargestoffet, skal mindre 
enn 20 % av hvert metallkompleksfargestoff som er tilført prosessen, slippes ut i spillvann som skal renses (i eller 
utenfor produksjonsanlegget).

Ved alle andre fargeprosesser der det benyttes metallkompleksfargestoffer som bestanddel i fargestoffet, skal 
mindre enn 7 % av hvert metallkompleksfargestoff som er tilført prosessen, slippes ut i spillvann som skal renses 
(i eller utenfor produksjonsanlegget).

Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at dette ikke er benyttet eller dokumentasjon og prøvingsrapporter 
som bygger på følgende prøvingsmetoder: ISO 8288 for Cu og Ni, EN 1233 for Cr.

20.2.  Utslipp til vann etter behandling skal ikke overstige: Cu 75 mg/kg (fiber, garn eller stoff), Cr 50 mg/kg og Ni 
75 mg/kg.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at dette ikke er benyttet eller dokumentasjon 
og prøvingsrapporter som bygger på følgende prøvingsmetoder: ISO 8288 for Cu og Ni, EN 1233 for Cr.

21. Azofargestoffer

Det skal ikke benyttes azofargestoffer som kan spaltes til ett av følgende aromatiske aminer:

4-aminodifenyl (92-67-1)

Benzidin (92-87-5)

4-klor-o-toluidin (95-69-2)

2-naftylamin (91-59-8)

o-aminoazotoluen (97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)

p-kloranilin (106-47-8)

2,4-diaminoanisol (615-05-4)

4,4′-diaminodifenylmetan (101-77-9)

3,3′-diklorbenzidin (91-94-1)

3,3′-dimetoksybenzidin (119-90-4)

3,3′-dimetylbenzidin (119-93-7)

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetan (838-88-0)

p-kresidin (120-71-8)

4,4′-oksydianilin (101-80-4)
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4,4′-tiodianilin (139-65-1)

o-toluidin (95-53-4)

2,4-diaminotoluen (95-80-7)

2,4,5-trimetylanilin (137-17-7)

4-aminoazobenzen (60-09-3)

o-anisidin (90-04-0)

2,4-xylidin

2,6-xylidin

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse fargestoffer ikke er benyttet. Dersom denne 
erklæringen skal kontrolleres, skal følgende standard benyttes = EN 14 362-1 og 2 (Merk: Det er mulig å få falskt 
positive resultater for 4-aminoazobenzen, det anbefales derfor at resultatene bekreftes.)

22. Kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske fargestoffer

22.1.  Følgende fargestoffer skal ikke benyttes:

– C.I. Basic Red 9,

– C.I. Disperse Blue 1,

– C.I. Asic Red 26,

– C.I. Basic Violet 14,

– C.I. Disperse Orange 11,

– C. I. Direct Black 38,

– C. I. Direct Blue 6,

– C. I. Direct Red 28,

– C. I. Disperse Yellow 3.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse fargestoffer ikke er benyttet.

22.2.  Det er ikke tillatt å benytte fargestoffer eller fargepreparater som inneholder mer enn 0,1 % vektprosent av stoffer 
som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en av følgende risikosetninger (eller kombinasjoner av 
dem):

– R40 (mulig fare for kreft),

– R45 (kan forårsake kreft),

– R46 (kan forårsake arvelige skader),

– R49 (kan forårsake kreft ved innånding),
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– R60 (kan skade forplantningsevnen),

– R61 (kan gi fosterskader),

– R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen),

– R63 (mulig fare for fosterskader),

– R68 (mulig fare for varig helseskade),

som fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF(1).

Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(2). I 
så fall kan råstoffene ikke tilsettes stoffer eller preparater som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles noen 
av følgende faresetninger (eller kombinasjoner av dem): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d 
H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse fargestoffer ikke er benyttet.

23. Potensielt sensibiliserende fargestoffer

Følgende fargestoffer skal ikke benyttes:

— C.I. Disperse Blue 3, C.I. 61 505

— C.I. Disperse Blue 7, C.I. 62 500

— C.I. Disperse Blue 26, C.I. 63 305

— C.I. Disperse Blue 35,

— C.I. Disperse Blue 102,

— C.I. Disperse Blue 106,

— C.I. Disperse Blue 124,

— C.I. Disperse Brown 1

— C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080

— C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005

— C.I. Disperse Orange 37

— C.I. Disperse Orange 76

(tidligere kalt Orange 37)

— C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110

— C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015

— C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210

— C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345

— C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375

— C.I. Disperse Yellow 39

— C.I. Disperse Yellow 49

(1) EUT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EUT 196 av 16.8.1967, s. 1.
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Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at disse fargestoffer ikke er benyttet.

24. Halogenerte bærestoffer for polyester

Halogenerte bærestoffer skal ikke benyttes.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette ikke er benyttet.

25. Trykking

25.1.  Trykkpastaer som benyttes, skal ikke inneholde mer enn 5 % flyktige organiske forbindelser, som for eksempel 
white spirit (VOC er organiske forbindelser med et damptrykk på minst 0,01 kPa ved 293,15 K, eller en 
tilsvarende fordampingsevne under de særlige bruksvilkårene).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at trykking ikke er benyttet, eller egnet 
dokumentasjon som bekrefter at dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

25.2.  Plastisolbasert trykking er ikke tillatt.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at trykking ikke er benyttet, eller egnet 
dokumentasjon som bekrefter at dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

26. Formaldehyd

Mengden fritt og delvis hydrolyserbart formaldehyd i det ferdige stoffet skal ikke overstige 20 ppm i produkter beregnet 
på spedbarn og små barn under tre år, 30 ppm for produkter som kommer i direkte kontakt med huden, og 75 ppm for 
alle andre produkter.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at det ikke er benyttet produkter som inneholder 
formaldehyd, eller en prøvingsrapport som bygger på følgende prøvingsmetode: EN ISO 14184-1.

27. Utslipp av spillvann fra våtbehandling

27.1.  Spillvann fra våtbehandlingsanlegg (bortsett fra ullrenseanlegg og anlegg for røyting av lin) som slippes ut i 
overflatevann etter behandling (på eller utenfor anlegget), skal inneholde mindre enn 20 g/kg KOF, uttrykt som 
årsgjennomsnitt.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge detaljert dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som bygger 
på ISO 6060, og som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

27.2.  Dersom spillvannet renses på anlegget og slippes rett ut i vann, skal det dessuten ha en pH-verdi på mellom 6 og 
9 (med mindre pH-verdien for resipientvannet ligger utenfor dette området), og temperaturen skal være under 
40 °C (med mindre temperaturen i resipientvannet er høyere enn dette).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at dette 
kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

28. Flammehemmere

Bare flammehemmere som er kjemisk bundet i polymerfibrene eller på fiberoverflaten (reaktive flammehemmere) kan 
benyttes i produktet. Dersom de flammehemmerne som benyttes, har noen av R-setningene oppført nedenfor, bør disse 
reaktive flammehemmerne ved bruk endre sin kjemiske struktur, slik at de ikke lenger klassifiseres i henhold til noen 
av disse R-setningene. (Mindre enn 0,1 % av flammehemmeren på behandlet garn eller stoff kan fremdeles finnes i den 
form middelet hadde før bruk.)

– R40 (mulig fare for kreft),

– R45 (kan forårsake kreft),

– R46 (kan forårsake arvelige skader),
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– R49 (kan forårsake kreft ved innånding),

– R50 (meget giftig for vannorganismer),

– R51 (giftig for vannorganismer),

– R52 (skadelig for vannorganismer),

– R53 (kan forårsake skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet),

– R60 (kan skade forplantningsevnen),

– R61 (kan gi fosterskader),

– R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen),

– R63 (mulig fare for fosterskader),

– R68 (mulig fare for varig helseskade),

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF.

Dette gjelder ikke flammehemmere som bare blandes fysisk med polymerfiberen eller et tekstilovertrekk 
(flammehemmende tilsetningsstoffer).

Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan råstoffene ikke 
tilsettes stoffer eller preparater som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en av følgende faresetninger (eller 
kombinasjoner av dem): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d 
H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at flammehemmende tilsetningsstoffer ikke er 
benyttet, og opplyse om hvilke reaktive flammehemmere som eventuelt er benyttet, samt dokumentasjon (f.eks. 
sikkerhetsdatablader) og/eller erklæringer som angir at disse flammehemmerne oppfyller dette kriteriet.

29. Etterbehandling mot filting

Halogenerte stoffer eller preparater skal bare benyttes på kardede ullfibre og løs, renset ull.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette ikke er benyttet (med mindre stoffene er benyttet 
på kardede ullfibre og løs, renset ull).

30. Etterbehandling av stoff

Ordet «etterbehandling» omfatter all fysisk eller kjemisk behandling av tekstiler som gir dem bestemte egenskaper, for 
eksempel gjør dem myke, vanntette eller lettstelte.

Det er ikke tillatt å benytte etterbehandlingsmidler eller -preparater som inneholder mer enn 0,1 % vektprosent av stoffer 
som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en av følgende risikosetninger (eller kombinasjoner av dem):

– R40 (mulig fare for kreft),

– R45 (kan forårsake kreft),

– R46 (kan forårsake arvelige skader),

– R49 (kan forårsake kreft ved innånding),

– R50 (meget giftig for vannorganismer),
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– R51 (giftig for vannorganismer),

– R52 (skadelig for vannorganismer),

– R53 (kan forårsake skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet),

– R60 (kan skade forplantningsevnen),

– R61 (kan gi fosterskader),

– R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen),

– R63 (mulig fare for fosterskader),

– R68 (mulig fare for varig helseskade),

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF.

Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan råstoffene ikke 
tilsettes stoffer eller preparater som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en av følgende faresetninger (eller 
kombinasjoner av dem): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d 
H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal enten framlegge en erklæring om at etterbehandlingsmidler ikke er benyttet, eller 
opplyse om hvilke etterbehandlingsmidler som er benyttet, og legge fram dokumentasjon (f.eks. sikkerhetsdatablader) 
og/eller erklæringer som angir at disse etterbehandlingsmidler oppfyller dette kriteriet.

31. Fyllmateriale

31.1.  Fyllmateriale som består av tekstilfibre, skal oppfylle kriteriene for tekstilfibre (1–9) der det er relevant.

31.2.  Fyllmateriale skal oppfylle kriterium 11 «Biocidprodukter eller biostatiske produkter» og kriterium 26 
«Formaldehyd»

31.3.  Vaskemidler og andre kjemikalier som benyttes til vasking av fyllmateriale (dun, fjær, natur- eller kunstfibre), 
skal oppfylle kriterium 14 «Andre kjemiske hjelpestoffer» og kriterium 15 «Vaskemidler, bløtgjøringsmidler og 
kompleksdannere».

Vurdering og kontroll: Som angitt i de tilsvarende kriteriene.

32. Overtrekk, laminater og membraner

32.1.  Produkter som er framstilt av polyuretan, skal oppfylle kriteriet i nr. 3.1 når det gjelder organiske tinnforbindelser, 
og kriteriet i nr. 3.2 når det gjelder utslipp til luft av aromatiske diisocyanater.

Vurdering og kontroll: Som angitt i de tilsvarende kriteriene.

32.2.  Produkter som er framstilt av polyester, skal oppfylle kriteriet i nr. 8.1 når det gjelder innhold av antimoner, og 
kriteriet i nr. 8.2 når det gjelder utslipp av VOC under polymerisering.

Vurdering og kontroll: Som angitt i de tilsvarende kriteriene.

32.3.  Overtrekk, laminater og membraner skal ikke framstilles ved hjelp av myknere eller løsemidler som på 
søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en av følgende risikosetninger (eller kombinasjoner av dem):

– R40 (mulig fare for kreft),

– R45 (kan forårsake kreft),

– R46 (kan forårsake arvelige skader),
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– R49 (kan forårsake kreft ved innånding),

– R50 (meget giftig for vannorganismer),

– R51 (giftig for vannorganismer),

– R52 (skadelig for vannorganismer),

– R53 (kan forårsake skadelige langtidsvirkninger i vannmiljøet),

– R60 (kan skade forplantningsevnen),

– R61 (kan gi fosterskader),

– R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen),

– R63 (mulig fare for fosterskader),

– R68 (mulig fare for varig helseskade),

som fastsatt i direktiv 67/548/EØF.

Alternativt kan klassifisering vurderes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. 
desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av 
direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006(1). I så fall kan råstoffene 
ikke tilsettes stoffer eller preparater som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles noen av følgende faresetninger 
(eller kombinasjoner av dem): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, 
H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at slike myknere eller løsemidler ikke er benyttet.

32.4.  Utslipp av VOC til luft skal ikke overstige 10 g C/kg.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge dokumentasjon og/eller prøvingsrapporter som viser at dette 
kriteriet er oppfylt, sammen med en samsvarserklæring.

33. Energi- og vannforbruk

Søkeren skal framlegge opplysninger om vann- og energiforbruket i produksjonsanlegg der våtbehandlingen skjer.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge de opplysninger som er nevnt ovenfor.

KRITERIER FOR BRUKSEGNETHET

Kriteriene som følger, skal gjelde enten for farget garn, ferdig stoff eller sluttprodukt, og relevante prøvinger skal 
utføres.

34. Dimensjonsendringer under vasking og tørking

Dimensjonsendringene etter vasking og tørking skal ikke overstige

– pluss/minus 2 % for gardiner og møbelstoffer som kan tas av og vaskes,

– mer enn minus 8 % eller pluss 4 % for andre vevde produkter og slitesterke ikke-vevde produkter, andre strikkevarer 
eller frottéstoff.

Dette kriteriet gjelder ikke for

– fibre eller garn,

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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– produkter som er tydelig merket med «bare tørrensing» eller tilsvarende (i den grad det er vanlig at slike produkter 
er merket på den måten),

– møbelstoffer som ikke kan tas av og vaskes.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som bygger på standardene EN ISO 6330 og ISO 
5077, som følger: Tre vasker ved de temperaturer som er angitt på produktet, med tørking i tørketrommel etter hver vask, 
med mindre en annen framgangsmåte for tørking er angitt på produktet.

35. Fargebestandighet ved vasking

Fargebestandigheten ved vasking må minst være på nivå 3–4 (fargeendring og fargesmitte).

Dette kriteriet gjelder ikke for produkter som er tydelig merket med «bare tørrensing» eller tilsvarende (i den grad det er 
vanlig at slike produkter er merket på den måten), for hvite produkter, for produkter som verken er farget eller har trykk, 
eller for møbelstoff som ikke kan vaskes.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som bygger på følgende standard EN: ISO 105 C06 
(én vask med perboratpulver ved den temperatur som er angitt på produktet).

36. Fargebestandighet overfor svette (syre og base)

Fargebestandigheten overfor svette (syre og base) må minst være på nivå 3–4 (fargeendring og fargesmitte).

Nivå 3 er likevel tillatt for stoffer som både er mørkt farget (standarddybde > 1/1) og framstilt av gjenvunnet ull eller av 
en blanding med mer enn 20 % silke.

Dette kriteriet gjelder ikke for hvite produkter, for produkter som ikke er farget eller ikke har trykk, for møbelstoffer, 
gardiner eller lignende boligtekstiler.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som bygger på følgende standard EN: ISO 105 E04 
(syre og base, sammenligning med flerfiberstoffer).

37. Fargebestandighet overfor våtgnidning

Fargebestandigheten overfor våtgnidning må minst være på nivå 2–3. Nivå 2 er likevel tillatt for indigofarget denim.

Dette kriteriet gjelder ikke for hvite produkter eller produkter, for produkter som ikke er farget eller ikke har trykk.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som bygger på følgende standard EN: ISO 105 X12.

38. Fargebestandighet overfor tørrgnidning

Fargebestandigheten overfor tørrgnidning må minst være på nivå 4.

Nivå 3–4 er likevel tillatt for indigofarget denim.

Dette kriteriet gjelder ikke for hvite produkter, for produkter som ikke er farget eller ikke har trykk, for gardiner eller 
lignende boligtekstiler.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som bygger på følgende standard EN: ISO 105 X12.

39. Fargebestandighet overfor lys

For stoffer til møbler, gardiner eller forheng må fargebestandigheten overfor lys minst være på nivå 5. For alle andre 
produkter må fargebestandigheten fargeektheten overfor lys minst være på nivå 4.

Nivå 4 er likevel tillatt for stoffer til møbler, gardiner eller forheng som er både lett farget (standarddybde < 1/12) og 
inneholder mer enn 20 % ull eller andre keratinfibre, mer enn 20 % silke eller mer enn 20 % lin eller andre bastfibre.
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Dette kriteriet gjelder ikke for madrasstrekk, madrassvern eller undertøy.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter som bygger på følgende standard EN: ISO 105 B02.

40. Opplysninger på miljømerket

Felt 2 på miljømerket skal inneholde følgende tekst:

– fremmer bruk av bærekraftige fibre,

– slitesterkt og høy kvalitet,

– begrenset bruk av farlige stoffer.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøve av produktemballasjen der merket er påført, sammen med en 
erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

_______________
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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 rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd,

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 
union og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildeles til et produkt som 
har egenskaper som gjør at det bidrar til en betydelig 
forbedring av de viktigste miljøfaktorene.

2) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsatt at det 
på grunnlag av kriteriene fastsatt av Komiteen for 
miljømerking i Den europeiske union skal utarbeides 
særlige kriterier for tildeling av miljømerke for hver 
produktgruppe.

3) I nevnte forordning er det dessuten fastsatt at 
gjennomgåelsen av kriteriene for tildeling av miljømerker 
og av kravene til vurdering og kontroll knyttet til disse 
kriteriene skal finne sted i god tid før utløpet av kriterienes 
gyldighetstid som angitt for den aktuelle produktgruppen.

4) I samsvar med forordning (EF) nr. 1980/2000 er det 
i rett tid foretatt en gjennomgåelse av miljøkriteriene 
og av kravene til vurdering og kontroll fastsatt i 
kommisjonsvedtak 2001/405/EF av 4. mai 2001 
om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til mjukpapirprodukt(2). Disse 
miljøkriteriene og de tilhørende krav til vurdering og 
kontroll gjelder til 4. januar 2010.

5) I lys av denne gjennomgåelsen og for å ta hensyn til 
den vitenskapelige utvikling og markedsutviklingen 
bør definisjonen av produktgruppen endres og nye 
miljøkriterier fastsettes.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 29.7.2009, s. 87, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 17.

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2) EFT L 142 av 29.5.2001, s. 10.

6) Miljøkriteriene og kravene til vurdering og kontroll i 
forbindelse med kriteriene bør gjelde i fire år fra den dato 
dette vedtak er gjort.

7) For å gjøre det klart at produkter som omfattes av 
rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske 
produkter(3), bør utelukkes fra virkeområdet for den 
aktuelle produktgruppen, er det også nødvendig å 
endre definisjonen på produktgruppen fastsatt i vedtak 
2001/405/EF.

8) Vedtak 2001/405/EF bør derfor erstattes.

9) Produsenter hvis produkter er tildelt miljømerket for 
mykpapir på grunnlag av kriteriene i vedtak 2001/405/
EF, bør innrømmes en overgangsperiode som gir dem 
tilstrekkelig tid til å tilpasse produktene sine slik at de 
blir i samsvar med de endrede kriteriene og kravene. 
Produsentene bør også få anledning til å sende inn 
søknader i henhold til kriteriene fastsatt i vedtak 2001/405/
EF eller i henhold til kriteriene fastsatt i dette vedtak fram 
til førstnevnte vedtak ikke lenger er gjeldende.

10) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 17 i forordning (EF) 
nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Produktgruppen «mykpapir» omfatter ark eller ruller av 
mykpapir egnet for bruk til personlig hygiene, oppsuging 
av væsker og/eller rengjøring av tilsmussede overflater. 
Mykpapirproduktet består av kreppet eller preget papir i ett 
eller flere lag. Fiberinnholdet i produktet skal være minst 90 %.

Produktgruppen omfatter ingen av følgende produkter:

a) våtservietter og sanitærprodukter,

b) mykpapirprodukter som er belagt med andre materialer enn 
mykpapir,

c) produkter som det vises til i direktiv 76/768/EØF.

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

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 2009

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mykpapir

[meddelt under nummer K(2009) 4596]

(2009/568/EF)(*)

2015/EØS/36/23
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Artikkel 2

For å tildeles fellesskapsmiljømerket for produkter som faller 
inn under produktgruppen mykpapir i henhold til forordning 
(EF) nr. 1980/2000, skal et mykpapir oppfylle kriteriene fastsatt 
i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 3

Miljøkriteriene for produktgruppen «mykpapir» og kravene til 
vurdering og kontroll i forbindelse med kriteriene er gyldige i 
fire år fra den dato dette vedtak er gjort.

Artikkel 4

For administrative formål tildeles produktgruppen «mykpapir» 
kodenummeret «04».

Artikkel 5

Vedtak 2001/405/EF oppheves.

Artikkel 6

1. Søknader om tildeling av miljømerket for produkter som 
faller inn under produktgruppen mykpapir, og som er inngitt 
før den dato dette vedtak gjøres, skal vurderes i samsvar med 
vilkårene fastsatt i vedtak 2001/405/EF.

2. Søknader om tildeling av miljømerket for produkter som 
faller inn under produktgruppen mykpapir, og som inngis fra 
og med dette vedtaks dato, men senest innen 4. januar 2010, 
kan bygge på kriteriene fastsatt i vedtak 2001/405/EF eller 
kriteriene fastsatt i dette vedtak.

Slike søknader skal vurderes i samsvar med de kriteriene de 
bygger på.

3. Dersom miljømerket tildeles på grunnlag av en søknad 
vurdert i samsvar med kriteriene fastsatt i vedtak 2001/405/
EF, kan dette miljømerket benyttes i tolv måneder fra den dato 
dette vedtak er gjort.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

ALLMENT

Formålet med kriteriene

Kriteriene skal særlig bidra til å

– redusere utslipp av giftige eller eutrofe stoffer i vann,

– redusere miljøskade eller -risiko som følge av bruk av energi (global oppvarming, forsuring, nedbryting av 
ozonlaget, utarming av ikke-fornybare ressurser) ved å redusere energiforbruket og tilknyttede utslipp til luft,

– redusere miljøskade eller -risiko som følge av bruk av farlige kjemikalier,

– oppmuntre til bruk av bærekraftige fibrer,

– fremme bruk av prinsipper for bærekraftig forvaltning for å verne skogene.

Kriteriene er fastsatt på et nivå som gjør at de fremmer merking av mykpapirprodukter som gir mindre belastninger på 
miljøet.

Krav til vurdering og kontroll

De særlige kravene til vurdering og kontroll skal angis for hvert kriterium.

Når søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet grunnlag som bekrefter 
at produktet er i samsvar med kriteriene, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra dennes leverandør(er) 
og/eller deres leverandør(er) osv.

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene 
godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden.

Når det er mulig, skal prøvingen utføres av ett eller flere behørig akkrediterte laboratorier som oppfyller de alminnelige 
kravene i standarden EN ISO 17025.

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller.

Det anbefales at vedkommende organer tar hensyn til om det er innført anerkjente miljøstyringsordninger, f.eks. EMAS 
eller EN ISO 14001, når de vurderer søknader og kontrollerer at kriteriene er oppfylt. (Merknad: Det er ikke påkrevd å 
innføre slike styringsordninger.)

MILJØKRITERIER

Miljøkriteriene gjelder for produksjon av papirmasse, herunder alle de delprosesser produksjonen består av, fra 
det tidspunkt fiberråstoffet/det gjenvunne papiret kommer inn på anlegget, til det tidspunkt papirmassen forlater 
papirmassefabrikken. For papirproduksjonsprosessen gjelder kriteriene for alle delprosesser fra papirmassen bankes 
(det gjenvunne papiret løses opp), til papiret vikles på rull.

Transport, bearbeiding og pakking av papirmasse, papir og råstoffer er unntatt.

Gjenvunne fibrer er definert som fibrer framstilt ved gjenvinning av brukt papir og papp fra trykkerier og forbrukere. 
Innkjøpte fibrer og overskuddsfibrer fra egen produksjon av nye fibrer inngår ikke i definisjonen.

1. Utslipp til vann og luft

a) Kjemisk oksygenforbruk (KOF), fosfor (P), svovel (S), nitrogenoksider (NOx)

For hver av disse parametrene skal utslipp til luft og/eller vann fra produksjonen av papirmasse og papir uttrykkes 
som poeng (PKOF, Pp, PS, PNOx) som angitt nedenfor.
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Ingen av enkeltpoengene PKOF, Pp, PS eller PNOx skal overstige 1,5.

Det samlede antall poeng (Ptotal = PKOF + Pp + PS+ PNOx) skal ikke overstige 4,0.

PKOF skal beregnes som følger (Pp, PS og PNOx beregnes på nøyaktig samme måte, med tilsvarende referanseverdier):

For hver anvendt papirmasse «i» skal tilhørende målte KOF-utslipp (KOFpapirmasse,i uttrykt i kg/lufttørket tonn — 
ADT), veies i forhold til sine relative andeler av hver mengde anvendt papirmasse (papirmasse,i når det gjelder 
lufttørket tonn mykpapir). Det veide KOF-utslippet for papirmassen legges deretter til det målte KOF-utslippet fra 
papirproduksjonen for å gi samlet KOF-utslipp, KOFtotal.

Den veide KOF-referanseverdien for papirmasseproduksjonen beregnes på samme måte, som summen av de veide 
referanseverdiene for hver anvendt papirmasse, og legges til referanseverdien for papirproduksjonen for å gi en 
samlet KOF-referanseverdi, KOFreftotal. Referanseverdiene for hver anvendt papirmasse og papirproduksjon er 
angitt i tabell 1.

Til slutt divideres samlet KOF-utslipp med samlet KOF-referanseverdi på følgende måte:

PKOF = =

n

Σ [papirmasse,i*(KOFpapirmasse,i)] + KOFpapirmaskin

KOFtotal
i = 1

KOFreftotal n

Σ [papirmasse,i*(KOFrefpapirmasse,i)] + KOFrefpapirmaskin

i = 1

Tabell 1

Referanseverdier for utslipp fra forskjellige typer papirmasse og fra papirproduksjon

(kg/ADT)(1)

Type papirmasse/papir
Utslipp

KOFreferanse Preferanse Sreferanse NOxreferanse

Kjemisk papirmasse (uten sulfitt) 18,0 0,045 0,6 1,6

Kjemisk papirmasse (sulfitt) 25,0 0,045 0,6 1,6

Ubleket kjemisk papirmasse 10,0 0,02 0,6 1,6

CTMP-masse 15,0 0,01 0,3 0,3

Papirmasse av gjenvunnet fiber 3,0 0,01 0,03 0,3

Mykpapir 2,0 0,01 0,03 0,5

(1) ADT = air dried tonne (tonn lufttørket papirmasse) betyr 90 % tørrstoffinnhold for papirmasse. Papirets egentlige 
tørrstoffinnhold ligger normalt på omkring 95 %. Ved beregningene justeres referanseverdiene så de tilsvarer papirets innhold 
av tørrfiber, som oftest ligger over 90 %.

Dersom det foregår kraftvarmeproduksjon på samme anlegg, skal utslippene av NOx og S fordeles og beregnes 
etter følgende formel:

Andelen av utslippene fra kraftproduksjonen = 2 × (MWh(elektrisitet)) / [2 × MWh(elektrisitet) + MWh(varme)]

Elektrisiteten i denne beregningen er netto elektrisitetsmengde, der den delen av arbeidselektrisiteten som 
benyttes ved kraftverket til å produsere energi, ikke er medregnet, dvs. at netto elektrisitetsmengde er den delen av 
elektrisiteten som kraftverket leverer til papirmasse-/papirproduksjonen.

Varmen i denne beregningen er nettovarme, der den delen av arbeidsvarmen som benyttes ved kraftverket til 
å produsere energi, ikke er medregnet, dvs. at nettovarmen er den delen av varmen som kraftverket leverer til 
papirmasse-/papirproduksjonen.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som dokumenterer at dette kriteriet er 
oppfylt, sammen med tilhørende dokumentasjon, som skal omfatte prøvingsrapporter på grunnlag av de spesifikke 
prøvingsmetodene for hver parameter som vist nedenfor.
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KOF: ISO 6060; DIN 38409 del 41, NFT 90101 ASTM D 125283, Dr Lange LCK 114, Hack eller WTW

P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349

NOx: ISO 11564

S(oksid.): EPA nr.8

S(red.): EPA nr. 16A

S-innhold i olje: ISO 8754

S-innhold i kull: ISO 351.

Dokumentasjonen skal omfatte en angivelse av målehyppigheten og beregning av poengene for KOF, P, S og NOx. 
Den skal omfatte alle utslipp av S og NOx som forekommer under produksjonen av papirmasse og papir, herunder 
damp som genereres utenfor produksjonsstedet, unntatt utslipp i forbindelse med produksjonen av elektrisk kraft. 
Målingene skal omfatte gjenvinningskjeler, kalkovner, dampkjeler og destruksjonsovner for gasser med sterk lukt. 
Det skal redegjøres for diffuse utslipp. Rapporterte utslippsverdier for svovel til luft skal omfatte både oksiderte og 
reduserte svovelutslipp (dimetylsulfid, metylmerkaptan, hydrogensulfid og lignende). Svovelutslipp i forbindelse 
med produksjon av varmeenergi fra olje, kull og andre eksterne brenseltyper der svovelinnholdet er kjent, kan 
beregnes i stedet for å måles, og skal tas i betraktning.

Det skal tas prøver av utslipp til vann av prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, enten etter behandling ved 
anlegget eller etter behandling ved et offentlig renseanlegg. Måleperioden skal bygge på tolv måneders produksjon. 
Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg der utslippsmålinger ikke er tilgjengelige for en 
tolvmånedersperiode, skal resultatene bygge på utslippsmålinger gjort én gang per dag i 45 påfølgende dager etter 
at anleggets utslippsverdier har stabilisert seg.

b) AOX

Den veide gjennomsnittsverdien for AOX frigitt i produksjonen av papirmasse som brukes i miljømerkede 
mykpapirprodukter, skal ikke overstige 0,12 kg/ADT papir. AOX-utslippet fra hver enkelt papirmasse som brukes i 
papiret, skal ikke overstige 0,25 kg/ADT papirmasse.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: AOX 
ISO 9562 (1989) fra leverandøren av papirmassen, ledsaget av nøyaktige beregninger som viser at kriteriene er 
oppfylt, samt underlagsdokumenter.

Dokumentasjonen skal omfatte en angivelse av målehyppigheten. AOX skal måles bare i prosesser der det brukes 
klorforbindelser til bleking av papirmassen. Det er ikke nødvendig å måle AOX i spillvannet fra ikke-integrert 
papirproduksjon eller i spillvannet fra papirmasseproduksjon uten bleking, eller der blekingen utføres med klorfrie 
stoffer.

Det skal tas målinger av prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, enten etter behandling ved anlegget eller 
etter behandling ved et offentlig renseanlegg. Måleperioden skal bygge på tolv måneders produksjon. Dersom 
det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg der utslippsmålinger ikke er tilgjengelige for en 
tolvmånedersperiode, skal resultatene bygge på utslippsmålinger gjort én gang per dag i 45 påfølgende dager etter 
at anleggets utslippsverdier har stabilisert seg.

c) CO2

Utslippene av karbondioksid fra ikke-fornybare kilder skal ikke overstige 1 500 kg per ADT produsert papir, 
herunder utslipp i forbindelse med produksjonen av elektrisk kraft (i eller utenfor anlegget).

Brensel som benyttes til å bearbeide mykpapiret til et produkt, og til transport i distribusjonen av dette produktet, 
papirmasse eller annet råstoff, skal ikke medtas i beregningene.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som dokumenterer at dette kriteriet er oppfylt, 
sammen med tilhørende dokumentasjon.

Søkeren skal framlegge opplysninger om utslipp av karbondioksid til luft. Disse skal omfatte alle former for 
ikke-fornybar brensel som brukes i produksjonen av papirmasse og papir, herunder utslipp i forbindelse med 
produksjonen av elektrisk kraft (i eller utenfor anlegget).
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Følgende utslippsfaktorer skal brukes til å beregne CO2-utslipp fra brensel:

Tabell 2

Brensel CO2-utslipp Enhet

Kull 95 g fossilt CO2/MJ

Råolje 73 g fossilt CO2/MJ

Brennolje 1 74 g fossilt CO2/MJ

Brennolje 2-5 77 g fossilt CO2/MJ

LPG (flytende petroleumsgass) 62,40 g fossilt CO2/MJ

Naturgass 56 g fossilt CO2/MJ

Elektrisitet fra nettet 400 g fossilt CO2/KWh

Når det gjelder elektrisitet fra nettet, skal verdien som er angitt i tabellen over (europeisk gjennomsnitt), benyttes, 
med mindre søkeren framlegger dokumentasjon som fastslår at det er benyttet elektrisitet fra fornybare kilder i 
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF(1); i så fall kan søkeren utelate den fornybare elektrisiteten 
fra beregningen.

2. Energiforbruk

Samlet elektrisitetsforbruk ved produksjon av mykpapirproduktet beregnes som summen av den elektrisiteten som 
benyttes i de ulike trinnene i produksjonen av papirmasse og papir, og skal ikke overstige 2200 kWh elektrisitet per 
ADT papir som produseres.

Søkeren skal beregne hele elektrisitetsforbruket i forbindelse med produksjonen av papirmasse og papir, herunder 
elektrisiteten som brukes ved fjerning av trykksverte fra papiravfall med sikte på produksjon av gjenvunnet papir.

Beregningen av elektrisiteten skal ikke omfatte energi som er brukt i transport av råstoff eller til bearbeiding og 
emballering.

Med elektrisitet menes netto elektrisitetsmengde fra nettet og internt produsert elektrisitet, uttrykt som elektrisk 
kraft. Det er ikke nødvendig å medta elektrisitet som brukes til behandling av avfallsvann og rensing av luft.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge utførlige beregninger som dokumenterer at dette kriteriet er oppfylt, 
sammen med all tilhørende dokumentasjon. De angitte opplysningene bør derfor omfatte det samlede forbruket av 
elektrisitet.

3. Fibrer — bærekraftig skogsforvaltning

a) Papirmasse- og papirprodusent(er) skal ha retningslinjer for innkjøp av bærekraftig trevirke og bærekraftige fibrer 
og et system for å spore og fastslå trevirkets opprinnelse, slik at det kan spores fra skogen til første mottakspunkt.

Opprinnelsen til alle nye fibrer skal dokumenteres. Papirmasse- og papirprodusenten skal sikre at alt trevirke og 
alle fibrer stammer fra lovlige kilder. Trevirke og fibrer skal ikke komme fra vernede områder eller områder som er 
under utredning for eventuelt å utpekes til vernede områder, gammelskoger eller verneverdige skoger som definert 
i nasjonale programmer, med mindre innkjøpene klart er i tråd med nasjonale verneforskrifter.

b)  Fiberråstoffet i papiret kan være gjenvunne eller nye fibrer. 50 % av alle nye fibrer skal imidlertid stamme fra 
bærekraftig forvaltede skoger sertifisert av uavhengige tredjepartsordninger som oppfyller kriteriene angitt i nr. 15 
i rådsresolusjon av 15. desember 1998 om en skogstrategi for EU og videreutviklingen av denne.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevant dokumentasjon fra papirleverandøren med angivelse av 
type, mengde og nøyaktig opprinnelse av de fibrer som er brukt i papirmasse- og papirproduksjonen. Dersom det 
brukes nye fibrer fra skoger, skal søkeren framlegge relevant(e) sertifikat(er) fra papirmasse-/papirleverandøren 
som viser at sertifiseringsordningen fullt ut oppfyller kravene fastsatt i nr. 15 i rådsresolusjon av 15. desember 1998 
om en skogstrategi for EU.

(1) EFT L 283 av 27.10.2001, s. 33.
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4. Farlige kjemikalier

a) Klor

Klorgass skal ikke brukes som blekemiddel. Dette kravet gjelder ikke for klorgass som brukes i forbindelse med 
produksjon og bruk av klordioksid.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring fra papirmasseprodusenten(e) om at klorgass ikke 
er brukt som blekemiddel. Merk: Selv om dette kravet også gjelder for bleking av gjenvunne fibrer, godtas det at 
fibrene kan ha blitt bleket med klorgass i den forrige livssyklusen.

b) APEO

Alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater må ikke tilsettes i kjemiske rengjøringsmidler, kjemiske stoffer 
for å fjerne trykksverte, antiskummidler, dispergeringsmidler eller overflatebehandlingsmidler. Alkylfenolderivater 
defineres som stoffer som produserer alkylfenoler ved nedbryting.

Vurdering og kontroll: Søkeren eller kjemikalieleverandøren(e) skal framlegge én eller flere erklæringer om at 
kjemikaliene ikke er tilsatt alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater.

c) Overflateaktive stoffer i løsninger for fjerning av trykksverte i gjenvunne fibrer:

Dersom overflateaktive stoffer brukes i mengder på minst 100 g/ADT (summen av alle de anvendte overflateaktive 
stoffene i alle de ulike løsningene som brukes til fjerning av trykksverte i returfibrer), skal hvert overflateaktivt stoff 
være lett biologisk nedbrytbart. Dersom slike overflateaktive stoffer brukes i mengder på under 100 g/ADT, skal 
hvert enkelt overflateaktivt stoff være enten lett biologisk nedbrytbart eller biologisk nedbrytbart på lang sikt (se 
prøvingsmetoder og terskelverdier nedenfor).

Vurdering og kontroll: Søkeren eller kjemikalieleverandøren(e) skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet 
er oppfylt, sammen med relevante sikkerhetsdatablader eller prøvingsrapporter for hvert enkelt overflateaktivt 
stoff; dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om prøvingsmetode, terskelverdi og konklusjon på grunnlag 
av følgende prøvingsmetoder og terskelverdier: For god biologisk nedbrytbarhet brukes OECD 301 A-F (eller 
tilsvarende ISO-standarder), med en nedbrytingsprosent i løpet av 28 dager på minst 70 % for 301 A og E, og minst 
60 % for 301 B, C, D og F, for fullstendig biologisk nedbrytbarhet brukes OECD 302 A-C (eller tilsvarende ISO-
standarder(1), med en nedbrytingsprosent (herunder adsorpsjon) i løpet av 28 dager på minst 70 % for 302 A og B, 
og minst 60 % for 302 C.

d) Biocider

De aktive bestanddelene i biocider eller biostatiske stoffer som brukes til å bekjempe slimdannende organismer i 
systemer for resirkulering av vann som inneholder fibrer, skal ikke kunne være bioakkumulerende.

Vurdering og kontroll: Søkeren eller kjemikalieleverandøren(s) skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet 
er oppfylt, sammen med relevante sikkerhetsdatablader eller prøvingsrapporter; dokumentasjonen skal inneholde 
opplysninger om prøvingsmetode, terskelverdi og konklusjon på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: OECD 
107, 117 eller 305 A-E.

e) Fuktbestandighetsmidler

Fuktbestandighetsmidler må ikke inneholde mer enn 0,7 % av det klorerte organiske stoffet epiklorhydrin 
(ECH), 1,3-diklor-2-propanol (DCP) og 3-monoklor-1,2-propandiol (MCPD), beregnet som summen av de tre 
komponentene og relatert til tørrinnholdet i fuktbestandighetsmiddelet.

Fuktbestandighetsmidler som inneholder glyoksal, må ikke brukes i produksjonen av miljømerket mykpapir.

Vurdering og kontroll: Søkeren eller kjemikalieleverandøren(e) skal framlegge erklæring(er) om at innholdet av 
epiklorhydrin (ECH), 1,3-diklor-2-propanol (DCP) og 3-monoklor-1,2-propandiol (MCPD), beregnet som summen 
av de tre komponentene og relatert til tørrinnholdet i fuktbestandighetsmiddelet, ikke er høyere enn 0,7 %.

(1) F.eks. EN ISO Standard 14593:1999 — Vannundersøkelse – Bestemmelse av fullstendig aerob biologisk nedbrytbarhet av organiske 
stoffer i akvatisk medium – Metode ved analyse av uorganisk karbon i lukket beholder (CO2 ”headspace”-prøving). Det skal ikke 
foretas forbehandling. Prinsippet om tidagersvindu (referansemetode) i henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 907/2006 av 
20. juni 2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler for å tilpasse 
vedlegg III og VII (EUT L 168 av 21.6.2006, s. 5) kommer ikke til anvendelse.
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f) Mykningsmidler, lotioner, duftstoffer og tilsetningsstoffer av naturlig opprinnelse

Ingen av stoffene eller preparatene/stoffblandingene som inngår i mykningsmidlene, lotionene, duftstoffene 
eller tilsetningsstoffene av naturlig opprinnelse, må være klassifisert som farlige for miljøet, sensibiliserende, 
kreftframkallende eller arvestoffskadelige med risikosetningene R42, R43, R45, R46, R50, R51, R52 eller R53 
(eller en kombinasjon av disse) i samsvar med rådsdirektiv 67/548/EØF(1) eller europaparlaments- og rådsdirektiv 
1999/45/EF(2) med påfølgende endringer. 

Ingen stoffer/duftstoffer som i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/15/EF (3) (sjuende endring av 
direktiv 76/768/EØF, vedlegg III, del I) skal merkes på et produkt/emballasje, skal brukes i det miljømerkede 
produktet (konsentrasjonsgrense 0,01 %).

Enhver bestanddel som tilsettes som duftstoff i produktet, skal være produsert, behandlet og brukt i samsvar med 
International Fragrance Associations regler for god praksis.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en liste over mykningsmidler, lotioner og tilsetningsstoffer av naturlig 
opprinnelse som er tilsatt i mykpapirproduktet, sammen med en erklæring for hver enkelt tilsatt stoffblanding om 
at kriteriet er oppfylt.

Produsenten av duftstoffet skal for hver enkelt del av dette kriteriet framlegge en erklæring for vedkommende organ 
om at dette kriteriet er oppfylt.

5. Produktsikkerhet

Produkter som er laget av gjenvunne fibrer eller blandinger av gjenvunne og nye fibrer, skal oppfylle følgende 
hygienekrav:

Mykpapiret skal høyst inneholde følgende mengder av følgende stoffer:

Formaldehyd: 1 mg/dm2 i samsvar med prøvingsmetoden EN 1541

Glyoksal: 1,5 mg/dm2 i samsvar med prøvingsmetoden DIN 54603

PCP: 2 mg/kg i henhold til prøvingsmetoden EN ISO 15320.

Alle mykpapirprodukter skal oppfylle følgende krav:

Slimmidler og antimikrobiotiske stoffer: Ingen veksthemming av mikroorganismer i samsvar med prøvingsmetoden 
EN 1104

Fargestoffer og optiske hvitgjøringsmidler: Ingen avfarging i samsvar med prøvingsmetoden EN 646/648 (nivå 4 
kreves)

Fargestoffer og trykkfarger:

– Fargestoffer og trykkfarger som brukes i produksjonen av mykpapir, skal ikke inneholde azostoffer som kan spaltes 
til noen av aminene oppført i tabell 3.

– Fargestoffer og trykkfarger som brukes i produksjonen av mykpapir, skal ikke være basert på Cd eller Mn.

Tabell 3

Fargestoffer skal ikke avgi følgende aminer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/61/EF(4)

Amin CAS-nummer

4-aminobifenyl 92-67-1

Benzidin 92-87-5

4-klortoluidin 95-69-2

2-naftylamin 91-59-8

o-aminoazotoluen 97-56-3

2-amino-4-nitrotoluen 99-55-8

(1) EFT nr. 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
(3) EUT L 66 av 11.3.2003, s. 26.
(4) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 15.



25.6.2015 Nr. 36/199EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Amin CAS-nummer

p-kloranilin 106-47-8

2,4-diaminoanisol 615-05-4

2,4′-diaminodifenylmetan 101-77-9

3,3′-diklorbenzidin 91-94-1

3,3′-dimetoksybenzidin 119-90-4

3,3′-dimetylbenzidin 119-93-7

3,3′-dimetyl-4,4′-diaminodifenylmetan 838-88-0

p-kresidin 120-71-8

4,4′-metylenbis-(2-kloranilin) 101-14-4

4,4′-oksydianilin 101-80-4

4,4′-tiodianilin 139-65-1

o-toluidin 95-53-4

2,4-toluilendiamin 95-80-7

2.4,5-trimetylanilin 137-17-7

0-anisidindimetoksyanilin 90-04-0

2,4-xylidin 95-68-1

4,6-xylidin 87-62-7

4-aminoazobenzen 60-09-3

Vurdering og kontroll: Søkeren eller kjemikalieleverandøren(e) skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er 
oppfylt.

6. Avfallshåndtering

Alle produsenter av papirmasse, papir og bearbeidede mykpapirprodukter skal ha et system for håndtering av avfall og 
restprodukter fra produksjonsanleggene. Søknaden skal være vedlagt dokumentasjon på systemet eller skal redegjøre for 
det, og skal minst inneholde opplysninger om følgende punkter:

– metoder for utskilling og gjenvinning av materialer fra avfallsstrømmen,

– metoder for gjenvinning av materialer for andre formål, f.eks. forbrenning for å generere damp, eller til 
landbruksformål,

– metoder for håndtering av farlig avfall.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av avfallshåndteringen for de aktuelle anleggene, og en 
erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.

7. Bruksegnethet

Produktet skal være egnet til bruk.

8. Forbrukeropplysning

Følgende opplysninger skal angis i felt 2 av miljømerket:

– bruker bærekraftige fibrer,

– lav vann- og luftforrensning,

– lavt utslipp av klimagasser og lavt forbruk av elektrisitet.

Produsenten skal dessuten i tillegg til miljømerket enten angi minste prosentandel av gjenvunne fibrer og/eller opplyse 
om prosentandelen av sertifiserte fibrer.

__________________________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 andre 
leddet,

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske 
unionen og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildelast eit produkt som har 
eigenskapar som gjer at det medverkar til ei monaleg 
betring av dei viktigaste miljøfaktorane.

2) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at det på 
grunnlag av dei kriteria som er utarbeidde av Utvalet for 
miljømerking i Den europeiske unionen, skal fastsetjast 
særlege kriterium for tildeling av miljømerke for kvar 
produktgruppe.

3) I forordninga er det òg fastsett at både kriteria for tildeling 
av miljømerke og krava med omsyn til vurdering og 
kontroll i samband med kriteria skal reviderast i god tid 
før slutten av det tidsrommet som dei kriteria som er 
oppførte for den aktuelle produktgruppa, gjeld for.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 30.7.2009, s. 57, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 17.

(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.

4) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 er det i god 
tid vorte gjennomført ein revisjon av dei miljøkriteria 
og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som 
vart innførte ved kommisjonsvedtak 2003/287/EF av 14. 
april 2003 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til overnattingstenester(2). Desse 
miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og 
kontroll gjeld fram til 31. oktober 2009.

5) For å ta omsyn til den vitskaplege utviklinga og 
marknadsutviklinga bør definisjonen av produktgruppa 
endrast, og det bør fastsetjast nye miljøkriterium i lys av 
den nemnde revisjonen.

6) Miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og 
kontroll bør gjelde i eit tidsrom på fire år frå datoen då 
dette vedtaket vert vedteke.

7) Med omsyn til overnattingstenester bør miljøkriteria 
delast inn i obligatoriske og valfrie kriterium.

8) For å ta omsyn til svært små føretak slik det er definert 
i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 
2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore 
bedrifter(3), og til dei avgrensa ressursane til slike føretak 
og kor viktige dei er i denne produktgruppa, bør dei 
gebyra som gjeld søknader om og bruk av miljømerket 
for slike føretak, kunne reduserast meir enn det som er 
fastsett i forordning (EF) nr. 1980/2000 og artikkel 1 og 
2 i kommisjonsvedtak 2000/728/EF av 10. november 
2000 om fastsetjing av søknadsgebyr og årleg gebyr 
for fellesskapsmiljømerket(4), i medhald av artikkel 5 i 
vedtak 2000/728/EF.

(2) TEU L 102 av 24.4.2003, s. 82.
(3) TEU L 124 av 20.5.2003, s. 36.
(4) TEF L 293 av 22.11.2000, s. 18.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 2009

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til overnattingstenester

[meldt under nummeret K(2009) 5619]

(2009/578/EF)(*)

2015/EØS/36/24
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9) Vedtak 2003/287/EF bør difor bytast ut.

10) Det bør innførast ein overgangsperiode for tenesteytarar 
som har fått tildelt miljømerket for overnattingstenester 
på grunnlag av dei kriteria som er oppførte i vedtak 
2003/287/EF, slik at dei får nok tid til å kunne tilpasse 
tenestene sine til å verte i samsvar med dei reviderte 
kriteria og krava. Tenesteytarar bør òg kunne sende inn 
søknader på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i 
vedtak 2003/287/EF, eller på grunnlag av kriteria i dette 
vedtaket, fram til vedtak 2003/287/EF sluttar å gjelde.

11) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Produktgruppa «overnattingstenester» skal omfatte eit 
tilbod, mot vederlag, av innandørs overnatting i høveleg utstyrte 
rom med minst éi seng, hovudsakleg til turistar, reisande og 
overnattingsgjester.

Tilbodet av innandørs overnatting kan omfatte måltid, trenings- 
og fritidsaktivitetar og/eller grøntområde.

2. For føremåla med dette vedtaket skal måltid omfatte 
frukost. Trenings- og fritidsaktivitetar/-anlegg skal omfatte 
badstover, symjebasseng og liknande anlegg som ligg på 
området til overnattingsstaden, og grøntområde skal omfatte 
parkar og hagar som er opne for gjester.

3. For føremåla med dette vedtaket skal svært små føretak 
definerast i samsvar med rekommandasjon 2003/361/EF.

Artikkel 2

1. For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket for 
overnattingstenester i medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 
(heretter kalla «miljømerket»), må ei overnattingsteneste 
oppfylle alle dei følgjande krava:

a) ho må høyre inn under produktgruppa «overnattings-
tenester»,

b) ho må oppfylle alle dei miljøkriteria som er fastsette i 
avsnitt A i vedlegget til dette vedtaket,

c) ho må oppfylle tilstrekkeleg mange av dei kriteria som er 
fastsette i avsnitt B i vedlegget, for å oppnå det påkravde 
poengtalet slik det er nemnt i nr. 2 og 3.

2. For føremåla med nr. 1 bokstav c) skal overnattingstenesta 
oppnå minst 20 poeng for hovudtenesta.

3. Dersom tenestene vert forvalta eller eigde av 
overnattingstenesta, skal dei poengtala som er nemnde i nr. 2 
for kvar av dei følgjande tenestene, aukast med

a) 3 poeng for måltid,

b) 3 poeng for grøntområde/utandørsområde som er 
tilgjengelege for gjester,

c) 3 poeng for fritids-/treningsaktivitetar, eller 5 poeng dersom 
fritids-/treningsaktiviteten omfattar eit velværesenter.

Artikkel 3

1. Som unntak frå artikkel 1 nr. 3 i vedtak 2000/728/EF skal 
søknadsgebyret for svært små føretak som søkjer om tildeling 
av miljømerket, reduserast med 75 %, og det er ikkje mogleg 
med ytterlegare reduksjonar.

2. Som unntak frå artikkel 2 nr. 5 første punktumet i 
vedtak 2000/728/EF skal det for svært små føretak som nyttar 
miljømerket, fastsetjast eit minste årleg gebyr på 100 euro.

3. Det årlege salsvolumet til alle overnattingstenester 
skal reknast ut ved å multiplisere leveringsprisen med talet 
på overnattingar og redusere produktet av dette med 50 %. 
Leveringsprisen skal reknast som det gjennomsnittlege gebyret 
som gjesten betalar for overnattinga, medrekna alle tenester 
som ikkje fører med seg tilleggsgebyr.

4. Reduksjonane i det minste årlege gebyret som er fastsett i 
nr. 6–10 i artikkel 2 i vedtak 2000/728/EF, skal nyttast.
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Artikkel 4

Miljøkriteria for produktgruppa «overnattingstenester» og dei 
tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde i fire år 
frå datoen då dette vedtaket vert vedteke.

Artikkel 5

For administrative føremål vert produktgruppa 
«overnattingstenester» tildelt kodenummeret «25».

Artikkel 6

Vedtak 2003/287/EF vert oppheva.

Artikkel 7

1. Søknader om tildeling av miljømerke innanfor 
produktgruppa «overnattingstenester» som er sende inn 
før datoen då dette vedtaket vart vedteke, skal vurderast på 
grunnlag av dei vilkåra som er fastsette i vedtak 2003/287/EF.

2. Søknader om tildeling av miljømerke innanfor 
produktgruppa «overnattingstenester» som er sende inn etter 
datoen då dette vedtaket vart vedteke, men seinast 31. oktober

2009, skal vurderast anten på grunnlag av dei kriteria som er 
fastsette i vedtak 2003/287/EF, eller på grunnlag av dei kriteria 
som er fastsette i dette vedtaket.

Desse søknadene skal vurderast på grunnlag av dei kriteria som 
dei byggjer på.

3. Dersom eit miljømerke er tildelt på grunnlag av ein 
søknad som er vurdert ut frå dei kriteria som er fastsette i 
vedtak 2003/287/EF, kan det nemnde miljømerket nyttast i tolv 
månader frå datoen då dette vedtaket vert vedteke.

Artikkel 8

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

MÅLSETJING

Føremålet med desse kriteria

Føremålet med kriteria er å avgrense dei viktigaste innverknadene på miljøet av dei tre fasane av livssyklusen til 
overnattingstenesta (innkjøp, yting av tenesta og avfall). Særlege mål er å

– avgrense energiforbruket,

– avgrense vassforbruket,

– avgrense avfallsproduksjonen,

– fremje bruken av ressursar som kan fornyast og stoff som er mindre farlege for miljøet,

– fremje informasjon om og opplæring med omsyn til miljøet.

Krav med omsyn til vurdering og kontroll

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte rett under kvart kriterium som er fastsett i avsnitt A og B. 
Det kan eventuelt nyttast andre prøvingsmetodar og standardar enn dei som er oppførte under kvart kriterium dersom 
det rette organet som vurderer søknaden, meiner at dei er jamgode. Når det krevst at søkjaren skal leggje fram 
fråsegner, dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som stadfestar at produktet oppfyller kriteria, 
kan desse dokumenta kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller leverandørane til søkjaren og/eller frå 
underleverandøren eller underleverandørar osv., alt etter korleis det høver.

Dei rette organa skal utføre inspeksjonar på staden før dei gjev godkjenninga.

Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar. I det tidsrommet 
som godkjenninga gjeld, skal dei rette organa føre tilsyn med at kriteria vert oppfylte.

Dei rette organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøstyringsordningar, t.d. EMAS eller 
ISO 14001, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette vedlegget vert oppfylte. (NB: Det er ikkje 
påkravd å gjennomføre slike styringsordningar).

Allmenne krav

For å kunne søkje om miljømerket må søkjaren oppfylle lovfesta krav på fellesskapsplan, nasjonalt plan og lokalt plan. 
Det skal særleg sikrast at

1. den fysiske bygninga er bygd på lovleg måte og oppfyller alle relevante lover eller forskrifter for det området ho er 
bygd på, særleg med omsyn til vern av landskap og biologisk mangfald,

2. den fysiske bygninga oppfyller fellesskapsregelverket og nasjonale og lokale lover og forskrifter med omsyn til 
energisparing, vasskjelder, reinsing og disponering av spillvatn, avfallsinnsamling og -disponering, vedlikehald og 
reparasjon av utstyr, tryggleik og helse,

3. føretaket er verksamt og registrert i samsvar med nasjonale og/eller lokale lover, og at personalet til føretaket er 
tilsette og forsikra på lovleg måte.

AVSNITT A

OBLIGATORISKE KRITERIUM SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 2 NR. 1

ENERGI

1. Elektrisitet frå fornybare kjelder

Minst 50 % av elektrisiteten som vert nytta til alle føremål, skal kome frå fornybare energikjelder slik det er definert i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/77/EF(1).

(1) TEF L 283 av 27.10.2001, s. 33.
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Dette kriteriet skal ikkje nyttast på overnattingsstader som ikkje har tilgang til ein marknad som tilbyr elektrisitet 
produsert frå fornybare energikjelder.

Bindande kontraktsvilkår (t.d. straffegebyr) som gjeld i minst to år ved byte av elektrisitetsleverandør, kan reknast som 
«ingen tilgang» til ein marknad som tilbyr elektrisitet produsert frå fornybare energikjelder.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå (eller ei avtale med) elektrisitetsleverandøren som viser 
kva type fornybar(e) energikjelde(r) det dreier seg om, kor mange prosent av den leverte elektrisiteten som kjem frå ei 
fornybar kjelde, dokumentasjon om kva kjelar (varmegeneratorar) som eventuelt vert nytta, og den høgste prosentdelen 
som kan leverast. I samsvar med direktiv 2001/77/EF skal fornybare energikjelder tyde fornybare ikkje-fossile 
energikjelder (vind, sol, geotermisk energi, bølgjeenergi, vasskraft, biomasse, gass frå fyllplassar, gass frå reinseanlegg 
og biogassar). Dersom overnattingsstaden ikkje har tilgang til ein marknad som tilbyr elektrisitet produsert frå fornybare 
energikjelder, må det leggjast fram dokumentasjon om at det er søkt om fornybar energi.

2. Kol og tungoljer

Tungoljer med eit svovelinnhald på meir enn 0,1 % og kol skal ikkje nyttast som energikjelde. Dette kriteriet gjeld ikkje 
for kol til dekorasjonspeisar.

Dette kriteriet skal berre nyttast på overnattingsstader med eige varmeanlegg.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, og opplyse om kva type 
energikjelde som vert nytta.

3. Verknadsgrad og varmeproduksjon

Dersom ei ny varmeproduserande innretning vert installert i det tidsrommet som miljømerket gjeld for, skal det vere 
ei høgeffektiv kraftvarmeeining (slik det er definert i artikkel 3 og vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2004/8/EF(1), ei varmepumpe eller ein effektiv kjel. I det sistnemnde tilfellet skal verknadsgraden av ein slik kjel tilsvare 
fire stjerner (om lag 92 % ved 50 °C og 95 % ved 70 °C), målt i samsvar med rådsdirektiv 92/42/EØF(2), eller i samsvar 
med relevante produktstandardar og reglar for desse kjelane som ikkje er omfatta av det nemnde direktivet.

Eksisterande varmtvasskjelar som vert fyrte med flytande eller gassformig brensel slik det er definert i direktiv 92/42/
EØF, skal vere i samsvar med dei standardane for verknadsgrad som tilsvarar tre stjerner slik det er fastsett i direktivet. 
Eksisterande kraftvarmeeiningar skal vere i samsvar med definisjonen av høgeffektiv kraftvarme i direktiv 2004/8/
EF. Verknadsgraden til kjelar som ikkje er omfatta av direktiv 92/42/EØF(3), skal vere i samsvar med rettleiinga frå 
produsenten og med nasjonal og lokal lovgjeving om verknadsgrad, men en verknadsgrad på under 88 % for slike 
eksisterande kjelar skal ikkje godkjennast (bortsett frå for biomassekjelar).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei som er ansvarlege for sal og/eller 
vedlikehald av kjelen, og opplyse om verknadsgraden.

4. Klimaanlegg

Verknadsgraden til alle klimaanlegg til hushaldsbruk som vert kjøpte i det tidsrommet som miljømerket er tildelt for, 
skal minst tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er fastsett i kommisjonsdirektiv 2002/31/EF(4), eller ha tilsvarande 
energieffektivitet.

NB: Dette kriteriet skal ikkje nyttast på klimaanlegg som òg kan nytte andre energikjelder, på luft-til-vatn-anlegg og 
vatn-til-vatn-anlegg eller på einingar med ein effekt (kjøleeffekt) på meir enn 12 kW.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå produsenten eller dei faglærde teknikarane 
som er ansvarlege for installering, sal og/eller vedlikehald av klimaanlegget.

(1) TEU L 52 av 21.2.2004, s. 50.
(2) TEF L 167 av 22.6.1992, s. 17.
(3) Artikkel 3 i direktiv 92/42/EØF omfattar ikkje følgjande kjelar: Varmtvasskjelar som kan nytte ulike typar brensel, medrekna 

fast brensel, utstyr til kontinuerleg oppvarming av vatn, kjelar som er utforma for å nytte brensel med eigenskapar som skil seg 
monaleg frå eigenskapane til flytande og gassformig brensel som er å få i vanleg handel (røykgass frå industrien, biogass osv.), 
komfyrar og apparat som er utforma spesielt for å varme opp rommet som dei er installerte i, og som i tillegg leverer varmt vatn til 
sentraloppvarming og for sanitær bruk.

(4) TEF L 86 av 3.4.2002, s. 26.
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5. Energieffektiviteten til bygningar

Overnattingsstaden skal oppfylle den nasjonale lovgjevinga og lokale reglar med omsyn til energieffektiviteten og 
ytinga til bygningar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram eit energisertifikat i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/91/EF(1) eller, dersom det nasjonale gjennomføringssystemet ikkje omfattar eit slikt sertifikat, resultata av ein 
energirevisjon utført av ein uavhengig sakkunnig på området energiyting for bygningar.

6. Isolering av vindauge

Alle vindauge i oppvarma og/eller luftavkjølte rom og fellesområde skal ha ein tilstrekkeleg grad av varmeisolasjon som 
er i samsvar med lokale reglar og høver til det lokale klimaet, og ein tilstrekkeleg grad av lydisolasjon.

Alle vindauge i oppvarma og/eller luftavkjølte rom og fellesområde som er sette inn eller renoverte etter tildelinga 
av fellesskapsmiljømerket, skal oppfylle direktiv 2002/91/EF (artikkel 4, 5 og 6) og rådsdirektiv 89/106/EØF(2) og 
tilhøyrande nasjonale tekniske forskrifter for gjennomføring av desse direktiva.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn frå ein faglærd teknikar med opplysningar om at dette 
kriteriet er oppfylt og om varmegjennomgangskoeffisienten (U-verdien). For vindauge som oppfyller krava i direktiv 
2002/91/EF, skal søkjaren leggje fram eit energisertifikat eller, dersom det nasjonale gjennomføringssystemet ikkje 
omfattar eit slikt sertifikat, ei fråsegn frå entreprenøren.

7. Avstenging av oppvarming eller klimaanlegg

Dersom oppvarminga og/eller klimaanlegget ikkje automatisk vert avstengt når vindauga vert opna, skal det finnast lett 
tilgjengeleg informasjon som minner gjesten om å lukke vindauget/vindauga dersom oppvarminga eller klimaanlegget 
er på. Individuelle oppvarmings-/klimaanlegg som er kjøpte inn etter tildelinga av fellesskapsmiljømerket, skal vere 
utstyrte med automatisk avstenging når vindauga vert opna.

Dette kriteriet skal berre nyttast på overnattingsstader med eigne oppvarmings- og/eller klimaanlegg.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei eventuell 
informasjonstekst til gjestene.

8. Sløkking av lys

Dersom lyset/lysa i romma ikkje vert sløkte automatisk, skal det finnast lett tilgjengeleg informasjon som oppmodar 
gjestene om å sløkkje lyset når dei går ut av rommet.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med framgangsmåtane 
for å gje informasjon.

9. Energieffektive lyspærer

a) Minst 80 % av alle lyspærer på overnattingsstaden skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er definert i 
kommisjonsdirektiv 98/11/EF(3). Dette gjeld ikkje for lyspærer som på grunn av fysiske eigenskapar ikkje kan 
bytast ut med energisparande lyspærer.

b) Alle lyspærer som er plasserte der det er sannsynleg at dei vil vere tende i meir enn fem timar per døgn, skal tilhøyre 
energieffektivitetsklasse A slik det er definert i kommisjonsdirektiv 98/11/EF. Dette gjeld ikkje for lyspærer som på 
grunn av fysiske eigenskapar ikkje kan bytast ut med energisparande lyspærer.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at begge delane av dette kriteriet er oppfylt, og opplyse 
om kva energieffektivitetsklasse dei ulike lyspærene tilhøyrer.

(1) TEF L 1 av 4.1.2003, s. 65.
(2) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.
(3) TEF L 71 av 10.3.1998, s. 1.
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10. Utandørs oppvarmingsapparat

Overnattingsstaden skal berre nytte apparat som vert drivne av fornybare energikjelder til å varme opp utandørsområde 
som område for røyking eller utandørsservering.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, og opplyse om kva type 
energikjelde som vert nytta med omsyn til apparat som vert drivne av fornybare energikjelder.

VATN

11. Vasstrøyming frå kranar og dusjar

Vasstrøyminga frå kranar og dusjar, bortsett frå kjøkkenkranar og badekarskranar, skal ikkje overstige ni liter per minutt.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon, medrekna ei utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet.

12. Søppelbøtter i toalettrom

I kvart toalettrom skal det finnast ei høveleg søppelbøtte, og gjestene skal oppmodast om å nytte søppelbøttene i staden 
for toalettet til eigna avfall.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon med omsyn til informasjonen til gjestene.

13. Utspyling av urinalar

Alle urinalar skal vere utstyrde anten med automatisk (tidsstyrt) eller manuell utspyling, slik at utspylinga ikkje skjer 
kontinuerleg.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon om dei urinalane som er installerte.

14. Skifting av handklede og laken

Gjestene skal få informasjon om miljøpolitikken til overnattingsstaden når dei kjem. I denne informasjonen skal det 
forklarast at handklede og laken i romma skal bytast anten på oppmoding frå gjesten, eller så ofte som det er fastsett i 
miljøpolitikken til overnattingsstaden eller som det er krav om i lovgjeving eller nasjonale reglar. Dette gjeld berre for 
overnattingsstader der tenesta omfattar handklede og/eller laken.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant 
dokumentasjon som viser korleis gjestene vert informerte og korleis overnattingsstaden respekterer forventingane til 
gjestene.

15. Korrekt disponering av spillvatn

Overnattingsstaden skal gje gjester og personale informasjon om korleis utslepp av spillvatn skal skje på korrekt måte 
for å unngå utslepp av stoff som kan hindre at spillvatnet vert reinsa i samsvar med den kommunale planen for spillvatn 
og fellesskapsreglane. Dersom ein kommunal plan for spillvatn ikkje er tilgjengeleg, skal overnattingsstaden leggje fram 
ei allmenn liste over stoff som ikkje skal disponerast med spillvatnet i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
2006/118/EF om grunnvatn(1).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant 
dokumentasjon (plan for spillvatn og informasjon til gjester og personale, dersom dette er tilgjengeleg).

(1) TEU L 372 av 27.12.2006, s. 19.
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VASKEMIDDEL OG DESINFEKSJONSMIDDEL

16. Desinfeksjonsmiddel

Desinfeksjonsmiddel skal berre nyttast når dei er naudsynte for å oppfylle lovfesta krav til hygiene.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei fråsegn om 
kvar og når desinfeksjonsmiddel vert nytta.

AVFALL

17. Avfallssortering som gjestene utfører

Gjestene skal få informasjon om korleis og kor dei kan sortere avfall i samsvar med dei beste lokale eller nasjonale 
ordningane på dei områda som overnattingsstaden høyrer inn under. Høvelege behaldarar for avfallssortering skal vere 
tilgjengelege i romma eller innanfor ein kort avstand.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant 
dokumentasjon med omsyn til informasjon til gjestene, og forklaring på kor behaldarane er plasserte på overnattingsstaden.

18. Avfallssortering

Avfall skal sorterast i kategoriar som kan handsamast separat av dei lokale eller nasjonale avfallshandteringsanlegga. Det 
skal takast særleg omsyn til farleg avfall som skal sorterast, samlast inn og disponerast i samsvar med kommisjonsvedtak 
2000/532/EF(1), og avfallet skal disponerast på ein høveleg måte. Denne lista omfattar tonarar, trykkfargar, kjøleutstyr 
og elektrisk utstyr, batteri, lækjemiddel, feitt/oljer osv., slik det er oppført i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/
EF(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF(3).

Dersom den lokale styresmakta ikkje kan tilby separat avfallsinnsamling og/eller -disponering, skal overnattingsstaden 
kontakte henne skriftleg og uttrykkje at dei ønskjer å sortere avfall, og at dei er urolege over mangelen på separat 
innsamling og/eller disponering. Dersom den lokale styresmakta ikkje syter for disponering av farleg avfall, skal 
søkjaren kvart år leggje fram ei fråsegn frå den lokale styresmakta om at det ikkje finst noko disponeringsordning for 
farleg avfall.

Oppmodinga til lokale styresmakter om å innføre separat avfallsinnsamling og/eller –disponering, skal gjerast årleg.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med opplysningar om 
dei ulike kategoriane av avfall som er godkjende av dei lokale styresmaktene, og/eller relevante avtaler med private 
verksemder. Søkjaren skal eventuelt kvart år leggje fram ei tilsvarande fråsegn for den lokale styresmakta.

19. Eingongsartiklar

Med mindre lovgjevinga krev det, skal det ikkje nyttast eingongstoalettartiklar (som ikkje kan fyllast på att), som t.d. 
sjampo og såpe, og andre produkt (som ikkje kan nyttast om att), som t.d. dusjhetter, børstar, naglefiler osv. Dersom 
lovgjevinga krev slike eingongsartiklar, skal søkjaren tilby gjestene begge løysingane, og med høveleg informasjon 
oppmuntre dei til å nytte dei artiklane som kan nyttast om att.

Eingongsartiklar for drikkar (koppar og glas), tallerkar og bestikk skal berre nyttast dersom dei er laga av fornybare 
råmateriale og kan brytast ned biologisk eller komposterast i samsvar med EN 13432.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant 
dokumentasjon som viser korleis kriteriet er oppfylt (medrekna lovgjeving som krev bruk av eingongsartiklar), i tillegg 
til samanhengande dokumentasjon om dei artiklane som kan fyllast opp att, og/eller eventuelt om informasjonen til 
gjestene med oppmoding om bruk av artiklar som kan nyttast om att.

For å vise at eingongsartiklane for drikkar (koppar og glas), tallerkar og bestikk oppfyller dette kravet, må det leggjast 
fram prov på at EN 13432 vert oppfylt.

(1) TEF L 226 av 6.9.2000, s. 3.
(2) TEU L 37 av 13.2.2003, s. 24.
(3) TEU L 37 av 13.2.2003, s. 19.
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20. Frukostemballasje

Med mindre lovgjevinga krev det, skal porsjonspakningar ikkje nyttast ved servering av frukost eller andre måltid, 
bortsett frå når det gjeld smørbare mjølkefeittprodukt (t.d. smør, margarin og mjuk ost), sjokoladepålegg og peanøttsmør, 
og lett- eller diabetikarsyltetøy og -konservar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei detaljert 
utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller kriteriet og ei liste over porsjonspakningar som vert nytta, og 
lovgjevinga som krev dette.

ANDRE TENESTER

21. Røykjeforbod i fellesrom

Alle fellesområde innandørs skal ha ei avdeling for ikkje-røykjarar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.

22. Offentleg transport

Gjester og personale skal ha lett tilgang til informasjon gjennom hovudkommunikasjonsmiddelet til overnattingsstaden 
om korleis dei kan nytte offentleg transport for å kome seg til og frå overnattingsstaden. Dersom det ikkje finst eigna 
offentleg transport, skal det opplysast om andre miljøvenlege transportmiddel.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med kopiar av det 
tilgjengelege informasjonsmaterialet.

ALLMENN FORVALTING OG LEIING

Søkjarar som nyttar ei miljøstyringsordning som er registrert i medhald av europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 761/2001(1) eller er sertifisert i samsvar med ISO 14001, oppfyller automatisk dei forvaltingskriteria som er 
oppførte nedanfor, bortsett frå kriterium 27, 28 og 29 (innsamling av data og opplysningar). I slike tilfelle vert EMAS-
registreringa eller ISO 14001-sertifiseringa nytta til å kontrollere om desse forvaltingskriteria er oppfylt.

23. Vedlikehald og reparasjon av kjelar og klimaanlegg

Vedlikehald og reparasjon av kjelar og klimaanlegg skal utførast minst éin gong i året, eller oftare dersom lovgjevinga 
krev det eller det er naudsynt, av kvalifiserte fagfolk og i samsvar med CEI-standardar og nasjonale standardar der slike 
vert nytta, eller i samsvar med rettleiinga frå produsenten.

Vedlikehald av klimaanlegg (kontroll av lekkasje og reparasjon) skal utførast i samsvar med europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 842/2006(2), avhengig av mengda av fluorhaldige klimagassar i anlegget, på følgjande måte:

– minst éin gong i året for anlegg som inneheld 3 kg eller meir fluorhaldige klimagassar (dette gjeld ikkje for utstyr 
med hermetisk lukka system som er merkte som det, og som inneheld mindre enn 6 kg fluorhaldige klimagassar),

– minst éin gong kvar sjette månad for anlegg som inneheld 30 kg fluorhaldige klimagassar eller meir,

– minst éin gong kvar tredje månad for anlegg som inneheld 300 kg fluorhaldige klimagassar eller meir.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at alle delane av dette kriteriet er oppfylt, saman med ei 
utgreiing om kjelane og vedlikehaldsprogrammet for dei og opplysningar om dei personane og/eller verksemdene som 
utfører vedlikehaldet, og kva som vert kontrollert under vedlikehaldet.

(1) TEF L 114 av 24.4.2001, s. 1.
(2) TEU L 161 av 14.6.2006, s. 1.
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For klimaanlegg som inneheld 3 kg fluorhaldige klimagassar eller meir, skal søkjaren leggje fram opplysningar om 
mengda og typen fluorhaldige klimagassar som er i anlegget, eventuelle mengder som er fylte på og mengder som 
er samla opp under vedlikehald, reparasjon og disponering, i tillegg til namnet på verksemda eller teknikaren som 
utførte reparasjonen eller vedlikehaldet, og datoane for og resultata av lekkasjekontrollane og relevant informasjon som 
særskilt identifiserer separat stasjonært utstyr som inneheld meir enn 30 kg fluorhaldige klimagassar.

24. Miljøpolitikk og handlingsprogram

Leiinga skal ha ein miljøpolitikk, og skal utforme ei enkel miljøpolitisk fråsegn og eit konkret handlingsprogram for å 
sikre at miljøpolitikken vert gjennomført.

I handlingsprogrammet skal det fastsetjast miljømål med omsyn til energi, vatn, kjemikaliar og avfall som skal 
fastsetjast annakvart år, samstundes som det vert teke omsyn til dei valfrie kriteria og dei opplysningane som er samla 
inn dersom dei er tilgjengelege. Det skal peikast ut ein person som skal vere miljøforvaltar på overnattingsstaden, og 
som er ansvarleg for å gjere dei tiltaka som er naudsynte for å nå måla. Miljøpolitikken skal vere offentleg tilgjengeleg. 
Det skal takast omsyn til kommentarar og tilbakemeldingar frå gjestene som er samla inn ved hjelp av spørjeskjema.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ein kopi 
av miljøpolitikken eller miljøfråsegna og handlingsprogrammet, i tillegg til framgangsmåtar for å ta omsyn til 
tilbakemeldingar frå gjester.

25. Opplæring av personale

Overnattingsstaden skal syte for informasjon til og opplæring av personalet, medrekna skriftlege framgangsmåtar eller 
handbøker, for å sikre at miljøtiltaka vert gjennomførte, og for å auke medvitet om ansvarleg åtferd når det gjeld miljøet. 
Det skal særleg takast omsyn til følgjande:

Energisparing:

– Personalet skal lærast opp i korleis dei kan spare energi.

Vassparing:

– Personalet skal lærast opp til å kontrollere kvar dag om det finst synlege lekkasjar, og til å gjere høvelege tiltak 
dersom det er naudsynt.

– Blomstrar og utandørsområde skal vanlegvis vatnast om morgonen/føremiddagen eller etter solnedgang, alt etter 
regionale eller klimatiske tilhøve.

– Personalet skal informerast om politikken til overnattingsstaden med omsyn til kriterium 14 om byte av handklede, 
og lærast opp i korleis dei skal etterleve denne.

Kjemiske stoff:

– Personalet skal lærast opp til ikkje å nytte meir enn den tilrådde mengda med vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel 
som er oppført på emballasjen.

Avfall:

– Personalet skal lærast opp i innsamling, sortering og høveleg disponering av avfall i dei kategoriane som kan 
handsamast separat av dei lokale eller nasjonale avfallshandteringsanlegga, slik det er definert i kriterium 18.

– Personalet skal lærast opp i innsamling, sortering og høveleg disponering av farleg avfall i samsvar med lista i 
vedtak 2000/532/EF og slik det er definert i kriterium 18.

Det skal gjevast høveleg opplæring til alt nytt personale innan fire veker frå tilsetjinga, og til heile personalet minst éin 
gong i året.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 36/210 25.6.2015

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med nærmare 
opplysningar om opplæringsprogrammet, innhaldet og kva personale som har fått kva slags opplæring og til kva tid. 
Søkjaren skal òg leggje fram kopiar av framgangsmåtar og informasjon til personalet om alle dei nemnde emna.

26. Informasjon til gjestene

Overnattingsstaden skal syte for informasjon til gjestene, medrekna deltakarar på konferansar, om miljøpolitikken 
sin, medrekna informasjon om tryggleik og branntryggleik, og oppmode dei til å medverke i gjennomføringa av 
denne politikken. Informasjonen til gjestene skal vise til dei tiltaka som er gjorde for å gjennomføre miljøpolitikken 
til overnattingsstaden, og opplyse om fellesskapsmiljømerket. Denne informasjonen skal gjevast aktivt til gjestene 
i resepsjonen, saman med eit spørjeskjema der gjestene kan gje uttrykk for synspunkta sine på miljøaspekta ved 
overnattingsstaden. Oppslag som oppmodar gjestene om å støtte miljømåla, skal vere synlege for gjestene, særleg i 
fellesområda og i romma.

Det skal gjerast spesifikke tiltak særleg på følgjande område:

Energi:

– Gjestene skal, der det er mogleg og i samsvar med kriterium 7 og 8, få informasjon om korleis dei skal stengje av 
varmen/klimaanlegget og sløkkje lyset.

Vatn og spillvatn:

– I baderom og toalettrom skal det finnast høveleg informasjon til gjestene om korleis dei kan hjelpe overnattingsstaden 
med å spare vatn.

– Gjestene skal oppmodast om å melde frå til personalet om eventuelle lekkasjar.

– I toalettromma skal det vere skilt som oppmodar gjestene om å nytte søppelbøttene i staden for toalettet til avfall.

Avfall:

– Gjestene skal få informasjon om politikken til overnattingsstaden på området avfallsreduksjon og bruken av 
kvalitetsprodukt i staden for eingongsartiklar og porsjonspakningar, og bør oppmodast om å nytte artiklar som kan 
nyttast om att, òg i tilfelle der lovgjevinga krev bruk av eingongsartiklar.

– Dei skal gjevast informasjon om korleis og kor dei kan sortere avfall i samsvar med dei lokale eller nasjonale 
ordningane innanfor dei områda som overnattingsstaden høyrer inn under, og kor dei skal kvitte seg med farlege 
stoff.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn som stadfestar at dette kriteriet er oppfylt, saman med kopiar 
av informasjonsskilt og oppslag som er meinte for gjestene, og opplyse om framgangsmåtane for utdeling og innsamling 
av informasjonen og spørjeskjemaet og korleis det vert teke omsyn til svara.

27. Opplysningar om energi- og vassforbruk

Overnattingsstaden skal ha framgangsmåtar for innsamling og overvaking av opplysningar om samla energiforbruk 
(kWh), forbruk av elektrisitet og andre energikjelder (kWh) og vassforbruk (liter).

Opplysningane skal om mogleg samlast inn kvar månad eller minst kvart år i tidsrommet då overnattingsstaden er open, 
og skal òg uttrykkjast som forbruk per overnatting og per m2 av innandørs areal.

Overnattingsstaden skal kvart år sende inn resultata til det rette organet som har vurdert søknaden.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei utgreiing om 
framgangsmåtane. Søkjaren skal på søknaden føre opp opplysningane om det forbruket som er nemnt ovanfor, for minst 
dei seks siste månadene (dersom opplysningane er tilgjengelege), og deretter skal dei leggjast fram kvart år for det 
føregåande året eller tidsrommet då overnattingsstaden er open.
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28. Innsamling av andre opplysningar

Overnattingsstaden skal ha framgangsmåtar for innsamling og overvaking av opplysningar om forbruk av kjemikaliar, 
uttrykt i kilo og/eller liter, med opplysningar om produktet er konsentrert eller ikkje, og om avfallsmengda som er 
produsert (liter og/eller kilo usortert avfall).

Opplysningane skal om mogleg samlast inn kvar månad eller minst kvart år, og skal òg uttrykkjast som forbruk eller 
produksjon per overnatting og per m2 av innandørs areal.

Overnattingsstaden skal kvart år sende inn resultata til det rette organet som har vurdert søknaden.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei utgreiing 
om framgangsmåtane. Søkjaren skal på søknaden føre opp opplysningane om det forbruket som er nemnt ovanfor, for 
minst dei seks siste månadene (dersom opplysningane er tilgjengelege), og deretter skal dei leggjast fram kvart år for 
det føregåande året eller tidsrommet då overnattingsstaden er open. Søkjaren skal gjere greie for kva tenester som vert 
tilbodne, og om tekstilar vert vaska på staden.

29. Opplysningar på miljømerket

Felt 2 av miljømerket skal innehalde følgjande tekst:

«Denne overnattingsstaden medverkar aktivt til å nytte fornybare energikjelder, spare energi og vatn, redusere avfall og 
betre det lokale miljøet.»

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei prøve på korleis han vil nytte miljømerket, saman med ei fråsegn 
om at dette kriteriet er oppfylt.

AVSNITT B

VALFRIE KRITERIUM SOM ER NEMNDE I ARTIKKEL 2 NR. 1 OG 2

For kvart av dei kriteria som er fastsette i dette avsnittet, er det tildelt ein verdi som er uttrykt i heile eller halve poeng. 
For at overnattingsstader skal kunne få tildelt miljømerket, må dei kome opp i eit minste poengtal.

Den samla poengsummen skal aukast med 3 poeng for kvar av dei følgjande tilleggstenestene som vert tilbodne, og som 
vert forvalta eller eigde av overnattingsstaden:

– Måltid (medrekna frukost).

– Fritidsaktivitetar/treningsanlegg som omfattar badstover, symjebasseng og liknande anlegg som ligg på området 
til overnattingsstaden. Dersom fritidsaktivitetane/treningsanlegga omfattar eit velværesenter, skal den samla 
poengsummen aukast med 5 poeng i staden for 3.

– Grøntområde, medrekna parkar og hagar som er opne for gjester.

ENERGI

30. Produksjon av elektrisitet frå fornybare energikjelder (opptil 4 poeng)

Overnattingsstaden skal ha eit anlegg for elektrisitetsproduksjon frå solenergi eller lokal vasskraft, geotermisk energi, 
biomasse eller vindkraft som dekkjer eller vil dekkje minst 20 % av det samla elektrisitetsforbruket per år (2 poeng).

Overnattingsstaden skal tilføre elektrisitetsnettet ei nettomengd elektrisk energi som er produsert frå fornybare 
energikjelder (2 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon om 
solcelle-, vasskraft-, geotermi-, biomasse- eller vindkraftanlegget og opplysningar om både den potensielle og faktiske 
effekten til anlegget og dokumentasjon om elektrisitetsstraumen frå og til nettet som prov på eventuell nettotilførsel av 
elektrisitet frå fornybare energikjelder til nettet.
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31. Energi frå fornybare energikjelder (opptil 2 poeng)

Minst 70 % av den samla energien som vert nytta til å varme opp eller kjøle ned rom eller til å varme opp vatn for 
sanitært bruk, skal kome frå fornybare energikjelder. (1,5 poeng, 2 poeng dersom all energien som overnattingsstaden 
nyttar til det føremålet kjem frå fornybare energikjelder).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med opplysningar om 
energiforbruket til oppvarming av rom og varmt vatn, og dokumentasjon som viser at minst 70 % eller 100 % av denne 
energien kjem frå fornybare energikjelder.

32. Energieffektiviteten til kjelar (1,5 poeng)

Overnattingsstaden skal ha firestjerners kjelar slik det er definert i direktiv 92/42/EØF.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon.

33. Utslepp av NOx frå kjelar (1,5 poeng)

Kjelane skal vere av klasse 5 i samsvar med standarden EN 297 prA3, som regulerer utslepp av NOx, og skal 
sleppe ut høgst 60 mg NOx/kWh (gasskjelar med røykgasskondensering) eller 70 mg NOx/kWh (gasskjelar utan 
røykgasskondensering med ein nominell effekt på opptil 120 kW).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ein rapport eller 
tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege for sal og/eller vedlikehald av kjelen.

34. Fjernvarme (1,5 poeng)

Overnattingsstaden skal varmast opp med effektiv fjernvarme som for føremåla med miljømerket vert definert på 
følgjande måte:

Varmeproduksjonen skjer anten i høgeffektive kraftvarmeeiningar slik det er definert i direktiv 2004/8/EF og alle 
andre dokument som Kommisjonen har vedteke for gjennomføringa av det nemnde direktivet, eller i kjelar som berre 
produserer varme, og som har ein effektivitet som svarar til eller overstig den gjeldande referanseverdien som er fastsett 
i kommisjonsvedtak 2007/74/EF(1).

I tillegg gjeld følgjande:

Leidningane i fjernvarmenettet skal oppfylle dei krava som er fastsette i den gjeldande CEN-standarden for slike 
leidningar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon 
som viser tilkoplinga til fjernvarmeanlegget.

35. Kraftvarme (1,5 poeng)

Elektrisitet til og oppvarming av overnattingsstaden skal kome frå eit høgeffektivt kraftvarmeverk i samsvar med 
direktiv 2004/8/EF. Dersom overnattingstenesta har eit slikt kraftvarmeverk på staden, skal produksjonen av varme og 
elektrisitet i kraftvarmeverket dekkje minst 70 % av det samla varme- og elektrisitetsforbruket. Elektrisitetsproduksjonen 
skal reknast ut i samsvar med den metoden som er fastsett i direktiv 2004/8/EF.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon 
om kraftvarmeverket.

36. Varmepumpe (opptil 2 poeng)

Overnattingsstaden skal ha ei varmepumpe til oppvarming og/eller eit klimaanlegg (1,5 poeng). Overnattingsstaden skal 
ha ei varmepumpe som er tildelt fellesskapsmiljømerket eller eit anna ISO type I-miljømerke (2 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon 
om varmepumpa.

(1) TEU L 32 av 6.2.2007, s. 183.
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37. Varmeattvinning (opptil 1,5 poeng)

Overnattingsstaden skal ha eit varmeattvinningssystem for ein (1 poeng) eller to (1,5 poeng) av dei følgjande kategoriane: 
kjølesystem, vifter, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, symjebasseng, spillvatn frå sanitær bruk.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon 
om varmeattvinningssystema.

38. Temperaturregulering (1,5 poeng)

Temperaturen i kvart fellesområde og kvart rom skal kunne regulerast individuelt.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med dokumentasjon 
om temperaturreguleringssystema.

39. Revisjon av energiytinga til bygningar (1,5 poeng)

Overnattingsstaden skal få ein uavhengig sakkunnig til å revidere energiytinga to gonger i året og gjennomføre minst to 
tilrådingar om betring av energiytinga på grunnlag av denne revisjonen.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram revisjonsrapporten om energiytinga og detaljert dokumentasjon om 
korleis overnattingsstaden har oppfylt dette kriteriet.

40. Klimaanlegg (opptil 2 poeng)

Alle klimaanlegg til hushaldsbruk på overnattingsstaden har eit energiforbruk som er 15 % høgare enn terskelen for å 
oppfylle kravet til klasse A i direktiv 2002/31/EF (1,5 poeng). Alle klimaanlegg til hushaldsbruk på overnattingsstaden 
har eit energiforbruk som er 30 % høgare enn terskelen for å oppfylle kravet til klasse A i direktiv 2002/31/EF (2 poeng).

Dette kriteriet skal ikkje nyttast på anlegg som òg kan nytte andre energikjelder, på luft-til-vatn-anlegg og vatn-til-vatn-
anlegg eller på einingar med ein effekt (kjøleeffekt) på meir enn 12 kW.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.

41. Automatisk avstenging av klima- og varmeanlegg (1,5 poeng)

Det skal finnast eit automatisk system som stengjer av klima- og varmeanlegget i romma når vindauga er opne.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege 
for installering, sal og/eller vedlikehald av klimaanlegget.

42. Bioklimatisk arkitektur (3 poeng)

Overnattingsstaden skal byggjast i samsvar med bioklimatiske arkitektoniske prinsipp.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg dokumentasjon.

43. Energieffektive kjøleskap (1 poeng), steikjeomnar (1 poeng), oppvaskmaskiner (1 poeng), vaskemaskiner 
(1 poeng), tørketromlar (1 poeng) og kontorutstyr (1 poeng) - (høgst 3 poeng)

a)  (1 poeng): Alle hushaldskjøleskap skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A+ eller A++ i samsvar med 
kommisjonsdirektiv 94/2/EF(1), og alle kjøle- eller minibarar skal minst tilhøyre energieffektivitetsklasse B.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energieffektivitetsklassa til 
alle kjøleskap og kjøle- eller minibarar.

(1) TEF L 45 av 17.2.1994, s. 1.
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b)  (1 poeng): Alle elektriske steikjeomnar til hushaldsbruk skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er fastsett 
i kommisjonsdirektiv 2002/40/EF(1).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energieffektivitetsklassa til 
alle elektriske steikjeomnar til hushaldsbruk. 

NB: Steikjeomnar som ikkje er elektrisk drivne eller på annan måte ikkje er omfatta av direktiv 2002/40/EF (t.d. 
industriomnar), treng ikkje oppfylle dette kravet.

c)  (1 poeng): Alle hushaldsoppvaskmaskiner skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er fastsett i 
kommisjonsdirektiv 97/17/EF(2).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energieffektivitetsklassa til 
alle oppvaskmaskiner.

NB: Oppvaskmaskiner som ikkje er omfatta av direktiv 97/17/EF (t.d. industrioppvaskmaskiner), treng ikkje 
oppfylle dette kravet.

d)  (1 poeng): Alle hushaldsvaskmaskiner skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er fastsett i kommisjons-
direktiv 95/12/EF(3).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energieffektivitetsklassa til 
alle vaskemaskiner.

NB: Vaskemaskiner som ikkje er omfatta av direktiv 95/12/EF (t.d. industrivaskemaskiner), treng ikkje oppfylle 
dette kravet.

e)  (1 poeng): Minst 80 % av kontorutstyret (personlege datamaskiner, skjermar, faksmaskiner, skrivarar, skannarar, 
kopieringsmaskiner) skal oppfylle Energy Star-krava slik dei er fastsette i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 106/2008(4) og i kommisjonsavgjerd 2003/168/EF(5).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon som viser at kontorutstyr oppfyller Energy Star-
krava.

f)  (1 poeng): Alle tørketromlar skal tilhøyre energieffektivitetsklasse A slik det er fastsett i kommisjonsdirektiv 95/13/
EF(6).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram dokumentasjon med opplysningar om energieffektivitetsklassa til 
alle tørketromlar.

NB: Tørketromlar som ikkje er omfatta av direktiv 95/13/EF (t.d. industritørketromlar), treng ikkje oppfylle dette 
kravet.

44. Elektriske hand- og hårtørkarar med avstandssensor (opptil 2 poeng)

Alle elektriske handtørkarar (1 poeng) og hårtørkarar (1 poeng) skal vere utstyrte med avstandssensorar eller vere 
tildelte eit ISO type I-miljømerke.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg utfyllande dokumentasjon om korleis overnattingsstaden 
oppfyller dette kriteriet.

45. Plassering av kjøleskap (1 poeng)

Kjøleskap på kjøkken, i restaurantar og i barar skal plasserast og regulerast i samsvar med prinsipp for energisparing for 
å redusere sløsing med energi.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert forklaring på korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet.

(1) TEF L 128 av 15.5.2002, s. 45.
(2) TEF L 118 av 7.5.1997, s. 1.
(3) TEF L 136 av 21.6.1995, s. 1.
(4) TEU L 39 av 13.2.2008, s. 1.
(5) TEU L 67 av 12.3.2003, s. 22.
(6) TEF L 136 av 21.6.1995, s. 28.
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46. Automatisk sløkking av lys i rom (1,5 poeng)

Automatiske system som sløkkjer lysa når gjestene går ut av romma sine, skal vere installerte i 95 % av overnattingsstaden.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege 
for installering, sal og/eller vedlikehald av desse systema.

47. Tidsbrytar for badstove (1 poeng)

Alle badstover og tyrkiske bad (hammam) skal ha tidsbrytar eller rutinar for tenning/sløkking som personalet skal følgje.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege 
for installering, sal og/eller vedlikehald av desse systema.

48. Oppvarming av symjebasseng med fornybare energikjelder (opptil 1,5 poeng)

Energi som vert nytta til oppvarming av symjebasseng, skal kome frå fornybare energikjelder. Minst 50 %: 1 poeng, 
100 %: 1,5 poeng.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med opplysningar om 
energiforbruket til oppvarming av vatn i symjebasseng, og dokumentasjon som viser kor stor del av den nytta energien 
som kjem frå fornybare energikjelder.

49. Automatisk sløkking av utandørs lys (1,5 poeng)

Utandørs lys som ikkje er naudsynt av omsyn til tryggleiken, skal sløkkjast automatisk etter eit fastsett tidsrom, eller 
aktiverast ved hjelp av ein avstandssensor.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er ansvarlege 
for installering, sal og/eller vedlikehald av desse systema.

VATN

50. Bruk av regnvatn (2 poeng) og resirkulert vatn (2 poeng)

a)  (2 poeng): Regnvatn skal samlast opp og nyttast til andre føremål enn sanitær bruk og bruk som drikkevatn.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon og stadfesting om at vatn for sanitær bruk og bruk som 
drikkevatn vert halde heilt åtskilt frå regnvatn.

b)  (2 poeng): Attvunne vatn skal samlast opp og nyttast til andre føremål enn sanitær bruk og bruk som drikkevatn.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon og stadfesting om at vatn for sanitær bruk og bruk som 
drikkevatn vert halde heilt åtskilt frå regnvatn.

51. Automatiske vatningssystem til utandørsområde (1,5 poeng)

Overnattingsstaden skal nytte eit automatisk system som utnyttar vatningstider og vassforbruk til utandørs planter og 
grøntområde på best mogleg måte.
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

52. Vasstrøyming frå kranar og dusjar (1,5 poeng)

Den gjennomsnittlege strøyminga frå alle kranar og dusjar, bortsett frå kranar i badekar, skal ikkje overstige 8 liter per 
minutt.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

53. Utspyling av toalett (1,5 poeng)

Minst 95 % av toaletta skal nytte høgst seks liter vatn per utspyling.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

54.  Vassforbruket til oppvaskmaskiner (1 poeng)

Vassforbruket til oppvaskmaskinene (uttrykt som W(målt)) skal vere lågare enn eller lik den terskelverdien som er definert 
ved følgjande likning, ved bruk av den same EN 50242-prøvingsmetoden og det same programmet som var valt for 
direktiv 97/17/EF:

W(målt) ≤ (0,625 × S) + 9,25

der:

W(målt) = det målte vassforbruket til oppvaskmaskina, uttrykt i liter per oppvask og med éin desimal, og

S = talet på standardkuvertar som oppvaskmaskina er meint for.

Dette kravet gjeld berre for hushaldsoppvaskmaskiner.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er 
ansvarlege for produksjon, sal eller vedlikehald av oppvaskmaskinene, eller prov på at oppvaskmaskinene har fått tildelt 
fellesskapsmiljømerket.

55. Vassforbruket til vaskemaskiner (1 poeng)

Vaskemaskinene som vert nytta av gjester og personale på overnattingsstaden eller av vaskeriet deira, skal nytte høgst 
tolv liter vatn per kg vasketøy målt i samsvar med standarden EN 60456, ved bruk av det same standardprogrammet for 
vask av bomull på 60 °C som var valt for direktiv 95/12/EF.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram tekniske spesifikasjonar frå dei faglærde teknikarane som er 
ansvarlege for produksjon, sal eller vedlikehald av vaskemaskinene, eller prov på at vaskemaskinene har fått tildelt 
fellesskapsmiljømerket. Leiinga ved overnattingsstaden skal leggje fram teknisk dokumentasjon frå vaskeriet sitt om at 
vaskemaskinene deira oppfyller kriteriet.

56. Temperaturen og strøyminga til vatnet i kranane (1 poeng)

Minst 95 % av kranane skal kunne regulerast presist og snøgt med omsyn til vasstemperatur og vasstrøyming.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

57. Tidsbrytarar for dusjar (1,5 poeng)

Alle dusjar i personalrom, på utandørsområde og på fellesområde skal ha ei tidsbrytings- eller avstandsinnretning som 
bryt vasstrøyminga etter eit fastsett tidsrom eller dersom dei ikkje er i bruk.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.
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58. Tildekking av symjebasseng (1 poeng)

Om natta eller når det ikkje er i bruk lenger enn éin dag, skal symjebassenget vere tildekt for å hindre at vatnet i 
bassenget vert avkjølt, og for å redusere fordamping.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

59. Avising (opptil 1,5 poeng)

Dersom det er naudsynt med avising av vegar, skal det nyttast mekaniske metodar eller sand/grus for å gjere vegane på 
området til overnattingsstaden trygge i tilfelle is eller snø (1,5 poeng).

Dersom det vert nytta kjemisk avising, skal det nyttast stoff som inneheld høgst 1 % kloridion (Cl) (1 poeng), eller 
avisingsmiddel som har fått tildelt fellesskapsmiljømerket eller andre nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke 
(1,5 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

60. Opplysningar om hardt vatn (2 poeng)

I nærleiken av vaskelokale/vaskemaskiner/oppvaskmaskiner skal det finnast opplysningar om kor hardt det lokale vatnet 
er (1 poeng), slik at gjester og personale kan nytte vaskemiddel på best mogleg måte, eller det skal nyttast eit automatisk 
doseringssystem (1 poeng) som gjer at vaskemidla vert nytta på ein best mogleg måte i høve til vasshardleiken.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med relevant 
dokumentasjon som viser korleis gjestene vert informerte.

61. Vassparande urinalar (1,5 poeng)

I alle urinalar skal det nyttast eit system utan vatn, eller dei skal ha eit manuelt eller elektronisk spylesystem som gjer 
det mogleg å spyle kvar urinal éin gong og berre etter bruk.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg utfyllande dokumentasjon om korleis overnattingsstaden 
oppfyller dette kriteriet.

62. Bruk av lokalt heimehøyrande artar til nyplanting utandørs (1 poeng)

Ved tilplanting av utandørsområde med tre og hekkar skal det nyttast planteartar som er heimehøyrande i området.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram relevante spesifikasjonar for korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon frå ein sakkunnig.

VASKEMIDDEL OG DESINFEKSJONSMIDDEL

63. Vaskemiddel (opptil 3 poeng)

Minst 80 vektprosent av handoppvaskmidla og/eller maskinoppvaskmidla og/eller tekstilvaskemidla og/eller 
allreingjeringsmidla og/eller sanitærvaskemidla og/eller såper og sjampoar som vert nytta av overnattingsstaden, skal 
vere tildelte fellesskapsmiljømerket eller andre nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke (1 poeng for kvar av 
desse kategoriane vaskemiddel, høgst 3 poeng til saman).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer) som 
viser dei samla mengdene av slike produkt som vert nytta, og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke.

64. Innandørs og utandørs måling og lakk (opptil 2 poeng)

Minst 50 % av den innandørs og/eller utandørs målinga av overnattingsstaden skal gjerast med innandørs og/
eller utandørs måling og lakk som er tildelte fellesskapsmiljømerket eller andre nasjonale eller regionale ISO type 
I-miljømerke. (1 poeng for innandørs måling og lakk, 1 poeng for utandørs måling og lakk).
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer) som 
viser dei samla mengdene av slike produkt som vert nytta, og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke.

65. Støtte til alternativ til kunstige tennvæsker til grilling (1 poeng)

På området til overnattingsstaden skal det ikkje seljast eller tilbydast kunstige tennvæskeprodukt til grilling eller peisar, 
i staden skal det seljast og tilbydast alternative produkt som t.d. rapsolje og produkt av hamp.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.

66. Symjebasseng: Dosering av desinfeksjonsmiddel (1 poeng) eller naturlege/økologiske symjebasseng (1 poeng)

Symjebassenget skal ha eit automatisk doseringssystem som nyttar minst mogleg desinfeksjonsmiddel for å oppnå eit 
resultat som sikrar høveleg hygiene (1 poeng),

eller

symjebassenget skal vere naturleg/økologisk, med berre naturlege delar som sikrar hygienen og tryggleiken til brukarane 
(1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram teknisk dokumentasjon med omsyn til det automatiske doseringssystemet 
eller typen naturleg/økologisk symjebasseng og vedlikehald av dette.

67. Mekanisk reingjering (1 poeng)

Overnattingsstaden skal ha nøye fastlagde framgangsmåtar for kjemikaliefri reingjering, t.d. bruk av mikrofiberprodukt 
eller andre ikkje-kjemiske reingjeringsmiddel, eller tiltak med same verknader.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med eventuell høveleg utfyllande dokumentasjon.

68. Økologisk hagebruk (2 poeng)

Grøntområde skal forvaltast anten utan bruk av plantevernmiddel eller i samsvar med prinsipp for økologisk landbruk, 
slik det er fastsett i rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), eller slik det er fastsett i nasjonal lovgjeving eller godkjende 
nasjonale ordningar for økologisk produksjon.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med eventuell høveleg utfyllande dokumentasjon.

69. Middel mot insekt og skadedyr (opptil 2 poeng)

Den arkitektoniske utforminga av overnattingsstaden, saman med hygienetiltak (t.d. bygging på pålar for å hindre rotter 
i å kome inn i lokala, bruk av myggnett og flugepapir), skal sikre minst mogleg bruk av middel mot insekt og skadedyr 
på overnattingsstaden (1 poeng).

Dersom det vert nytta middel mot insekt og skadedyr, skal slik bruk berre omfatte stoff som er tillatne i økologisk 
landbruk (slik det er fastsett i forordning (EF) nr. 834/2007), eller som har fått tildelt fellesskapsmiljømerket eller andre 
nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med eventuell høveleg utfyllande dokumentasjon.

AVFALL

70. Kompostering (opptil 2 poeng)

Overnattingsstaden skal sortere relevant organisk avfall (hageavfall 1 poeng, kjøkkenavfall 1 poeng) og sikre at det vert 
kompostert i samsvar med lokale retningslinjer (som t.d. er gjevne av dei lokale styresmaktene, overnattingsstaden sjølv 
eller ei privat verksemd).

(1) TEU L 189 av 20.7.2007, s. 1.
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med eventuell høveleg utfyllande dokumentasjon.

71. Drikkar i eingongsbehaldarar (2 poeng)

Drikkar i eingongsbehaldarar skal ikkje tilbydast på område som er eigde eller vert forvalta direkte av overnattingsstaden.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med opplysningar om 
kva slags eingongsartiklar som er nytta, og om eventuell lovgjeving som krev slik bruk.

72. Disponering av feitt/olje (opptil 2 poeng)

Det skal installerast feittfilter, og feitt/olje til steiking og fritering skal samlast opp og disponerast på ein høveleg måte 
(1 poeng).

Det skal vere mogleg for gjestene å kvitte seg med feitt/olje på ein høveleg måte dersom det er naudsynt (t.d. ved leige 
av husvære) (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

73. Brukte tekstilar, møblar og andre produkt (opptil 2 poeng)

Brukte møblar, tekstilar og andre produkt, t.d. elektronisk utstyr, skal gjevast til velgjerdsorganisasjonar i samsvar med 
politikken til overnattingsstaden (2 poeng), eller seljast (1 poeng) til andre organisasjonar som samlar inn og deler ut 
att slike varer.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon frå organisasjonane.

ANDRE TENESTER

74. Tilplanting av tak (2 poeng)

Taka på minst 50 % av dei bygningane på overnattingsstaden som høver til det (som har flate tak eller tak med liten 
hellingsvinkel), og som ikkje vert nytta til andre føremål, skal vere dekte med gras eller andre planter.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet, 
saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

75. Miljøinformasjon og -opplæring (opptil 3 poeng)

Overnattingsstaden skal syte for at gjestene får informasjon om miljøet i form av oppslag om det lokale biologiske 
mangfaldet, det lokale landskapet og den lokale naturforvaltinga (1,5 poeng). Underhaldninga for gjestene skal ha 
innslag som omfattar miljøopplæring (1,5 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon.

76. Røykjeforbod i fellesområde og rom (opptil 1,5 poeng)

Det skal vere røykjeforbod i 100 % av fellesområda innandørs og minst 70 % (1 poeng) av romma eller minst 95 % (2 
poeng) av romma.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal opplyse om talet på og typen område, og kva område som er røykfrie.

77. Syklar (1,5 poeng)

Det skal finnast syklar tilgjengelege for gjestene. (Minst tre syklar per 50 rom.)
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Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei forklaring på korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet.

78. Henteteneste (1 poeng)

Overnattingsstaden skal tilby henteteneste med miljøvenlege transportmiddel som t.d. elektriske bilar eller hest og vogn/
slede for gjester som kjem med offentleg transport.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei forklaring på korleis overnattingsstaden oppfyller dette kriteriet og 
eit døme på korleis gjestene vert informerte om det.

79. Returflasker (opptil 3 poeng)

Overnattingsstaden skal tilby drikkar i returflasker eller flasker som kan nyttast fleire gonger: leskedrikkar (1 poeng), øl 
(1 poeng), vatn (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon frå flaskeleverandørane.

80. Bruk av produkt som kan fyllast på (opptil 2 poeng)

Overnattingsstaden skal berre nytte batteri som kan ladast opp, til TV-fjernkontrollar (1 poeng), og/eller tonarkassettar 
som kan fyllast på, til skrivarar og kopieringsmaskiner (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med høveleg utfyllande dokumentasjon frå leverandørane av batteri og/eller verksemdene som fyller 
på tonarkassettar.

81. Papirprodukt (opptil 3 poeng)

Minst 80 % av toalett- og mjukpapir og/eller kontorpapir og/eller papir med trykk skal vere tildelt fellesskapsmiljømerket 
eller andre nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke (1 poeng for kvar av desse tre kategoriane papirprodukt).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon (medrekna relevante fakturaer) som 
viser dei samla mengdene av slike produkt som vert nytta, og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke.

82. Varige varer (opptil 3 poeng)

Minst 30 % av alle kategoriar varige varer (t.d. sengetøy, handklede, dukar, personlege og berbare datamaskiner, 
fjernsynsapparat, madrassar, møblar, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kjøleskap, støvsugarar, golvdekke, lyspærer) 
som finst på overnattingsstaden, medrekna overnattingseiningar til utleige, skal vere tildelt fellesskapsmiljømerket eller 
andre nasjonale eller regionale ISO type I-miljømerke (1 poeng for kvar av opptil tre kategoriar med varige varer).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram opplysningar og dokumentasjon som viser kor mange slike produkt 
som han eig, og kor mange av dei som har fått tildelt eit miljømerke.

83. Lokale matvarer (opptil 3 poeng)

Det skal finnast tilbod om minst to lokale matvarer som det er sesong for (fersk frukt og ferske grønsaker) til kvart 
måltid, medrekna frukost (1,5 poeng).

Der det er aktuelt, skal det vere forbode med konsum av lokale artar som er truga av utrydding, t.d. fiske- og krepsdyrartar 
og eksotiske dyr (såkalla «bushmeat») og reker frå oppdrett som skadar mangroveskogar (1,5 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon.
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84. Økologisk mat (opptil 2 poeng)

Hovudingrediensane i minst to rettar (1 poeng) eller i heile menyen, medrekna frukost (2 poeng), skal vere framstilte 
etter økologiske landbruksmetodar slik det er fastsett i forordning (EF) nr. 834/2007, eller vere framstilte i samsvar med 
eit ISO type I-miljømerke.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon.

85. Innandørs luftkvalitet (opptil 4 poeng)

Overnattingsstaden skal syte for ein best mogleg innandørs luftkvalitet gjennom eitt av eller begge dei følgjande tiltaka:

– romma og fellesområda skal oppfylle dei krava som er fastsette i punkt 3 i vedlegg I til direktiv 89/106/EØF, og skal 
berre innehalde måling, utsmykking, møblar og anna materiale som er tildelt fellesskapsmiljømerket eller eit anna 
tilsvarande ISO type I-miljømerke for låge utslepp (2 poeng),

– romma og fellesområda skal vere luktfrie, laken og handklede skal vaskast med luktfrie vaskemiddel (1 poeng) og 
reingjering skal utførast med luktfrie reingjeringsmiddel (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt, saman med høveleg 
dokumentasjon. Med omsyn til kravet om luktfrie omgjevnader er ei liste over komponentar/ingrediensar i dei luktfrie 
vaske- og reingjeringsmidla rekna som tilstrekkeleg.

ALLMENN FORVALTING OG LEIING

86. EMAS-registrering (3 poeng) eller ISO-sertifisering (2 poeng) av overnattingsstaden

Overnattingsstaden skal vere registrert i fellesskapsordninga for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) (3 poeng), eller 
vere sertifisert i samsvar med ISO 14001 (2 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg prov på EMAS-registrering eller ISO 14001-sertifisering.

87. EMAS-registrering (1,5 poeng) eller ISO-sertifisering (1 poeng) av leverandørar

Minst éin av dei viktigaste leverandørane eller tenesteytarane til overnattingsstaden skal vere registrert i EMAS (1,5 
poeng) eller sertifisert i samsvar med ISO 14001 (1 poeng).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg prov på EMAS-registrering eller ISO 14001-sertifisering for 
minst éin av dei viktigaste leverandørane sine.

88. Etterleving av dei obligatoriske kriteria for underleverandørar (opptil 4 poeng)

Underleverandørar av måltid eller fritids-/treningsaktivitetar skal oppfylle alle dei obligatoriske kriteria i dette vedlegget 
som gjeld for dei aktuelle tenestene (2 poeng for kvar teneste innanfor måltid og fritids-/treningsaktivitetar som 
overnattingsstaden tilbyr).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg dokumentasjon i form av avtaler om at underleverandørane 
hans oppfyller dei obligatoriske kriteria.

89. Energi- og vassmålarar (1 poeng)

Overnattingsstaden skal ha installert ekstra energi- og vassmålarar slik at det vert mogleg å samle inn opplysningar om 
forbruket i samband med ulike aktivitetar eller til ulike maskiner, som t.d. rom, vaskeri- og kjøkkentenester og/eller 
særskilde maskiner som kjøleskap, vaskemaskiner osv.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei detaljert utgreiing om korleis overnattingsstaden oppfyller dette 
kriteriet, saman med ein analyse av dei opplysningane som er samla inn (dersom dei alt er tilgjengelege).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 36/222 25.6.2015

90. Andre miljøtiltak (høgst 3 poeng)

Anten:

a) Andre miljøtiltak (opptil 1,5 poeng kvar, høgst 3 poeng til saman): Leiinga ved overnattingsstaden skal gjere tiltak i 
tillegg til dei som er fastsette i form av kriterium i dette avsnittet eller i avsnitt A, for å betre den innverknaden som 
overnattingsstaden har på miljøet. Det rette organet som vurderer søknaden, skal tildele poeng for desse tiltaka der 
kvart tiltak kan oppnå høgst 1,5 poeng.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt, saman med ei fullstendig 
utgreiing om kvart tilleggstiltak som søkjaren ønskjer at det skal takast omsyn til.

Eller:

b) Tildeling av miljømerke (3 poeng): overnattingsstaden skal vere tildelt eit av dei nasjonale eller regionale ISO type 
I-miljømerka.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram høveleg prov på at han er tildelt eit miljømerke.

________________
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 6 nr. 1 andre 
leddet,

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske 
unionen og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildelast eit produkt som har 
eigenskapar som gjer at det medverkar til ei monaleg 
betring av dei viktigaste miljøfaktorane.

2) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at det på 
grunnlag av dei kriteria som er fastsette av Utvalet for 
miljømerking i Den europeiske unionen, skal fastsetjast 
særlege kriterium for tildeling av miljømerke for kvar 
produktgruppe.

3) I forordninga er det òg fastsett at både kriteria for tildeling 
av miljømerke og krava med omsyn til vurdering og 
kontroll i samband med kriteria skal vurderast på nytt i 
god tid før slutten av det tidsrommet som dei kriteria som 
er oppførte for den aktuelle produktgruppa, gjeld for.

4) I medhald av forordning (EF) nr. 1980/2000 er det i god 
tid vorte gjennomført ein revisjon av dei miljøkriteria og 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 5.8.2009, s. 65, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 17.

(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.

av dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som 
vart innførte ved kommisjonsvedtak 2002/740/EF av 3. 
september 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium 
for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar(2). 
Desse miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering 
og kontroll gjeld fram til 31. mars 2010.

5) For å ta omsyn til den vitskaplege utviklinga og 
marknadsutviklinga bør definisjonen av produktgruppa 
endrast, og det bør fastsetjast nye miljøkriterium i lys av 
den nemnde revisjonen.

6) Miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og 
kontroll bør gjelde i eit tidsrom på fire år frå datoen då 
dette vedtaket vert vedteke.

7) Vedtak 2002/740/EF bør difor bytast ut.

8) Det bør innførast ein overgangsperiode for produsentar 
som har fått tildelt miljømerket for madrassar på grunnlag 
av dei kriteria som er oppførte i vedtak 2002/740/EF, 
slik at dei får nok tid til å kunne tilpasse produkta sine 
til å verte i samsvar med dei reviderte kriteria og krava. 
Produsentar bør òg kunne sende inn søknader på grunnlag 
av dei kriteria som er fastsette i vedtak 2002/740/EF, 
eller på grunnlag av kriteria i dette vedtaket, fram til 
vedtak 2002/740/EF sluttar å gjelde.

(2) TEF L 236 av 4.9.2002, s. 10.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 2009

om fastsetjing av miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar

[meldt under nummeret K(2009) 4597]

(2009/598/EF)(*)

2015/EØS/36/25
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9) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald 
av artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

1. Produktgruppa «madrassar» skal omfatte følgjande:

a) Madrassar, slik dei er definerte som produkt med ei 
overflate som er meint til å sove eller kvile på til innandørs 
bruk. Produkta er laga av eit stofftrekk som er fylt med 
ulike materiale, og som kan plasserast i ei sengeramme 
med botn.

b) Materiala som vert nytta som fyllstoff i madrassane, som 
kan omfatte lateksskum, polyuretanskum og fjører.

c) Sengebotnar av tre som støttar madrassane.

2. Produktgruppa omfattar òg rammemadrassar med 
springfjører, som vert definerte som ein polstra sengebotn som 
er laga av fjører dekte med fyllmateriale, i tillegg til madrassar 
med trekk som kan takast av og/eller vaskast.

3. Produktgruppa omfattar ikkje luftmadrassar og 
vassmadrassar, og heller ikkje madrassar som er klassifiserte i 
medhald av rådsdirektiv 93/42/EØF(1).

Artikkel 2

For å kunne få tildelt fellesskapsmiljømerket for produkt som 
høyrer inn under produktgruppa «madrassar» i medhald av 
forordning (EF) nr. 1980/2000, må madrassane oppfylle dei 
kriteria som er fastsette i vedlegget til dette vedtaket.

Artikkel 3

Miljøkriteria for produktgruppa «madrassar» og dei tilhøyrande 
krava til vurdering og kontroll skal gjelde i fire år frå datoen då 
dette vedtaket vert vedteke.

(1) TEF L 169 av 12.7.1993, s. 1.

Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa «madrassar» 
tildelt kodenummeret «014».

Artikkel 5

Vedtak 2002/740/EF vert oppheva.

Artikkel 6

1. Søknader om tildeling av miljømerke til produkt innanfor 
produktgruppa «madrassar» som er sende inn før datoen då 
dette vedtaket vart vedteke, skal vurderast på grunnlag av dei 
vilkåra som er fastsette i vedtak 2002/740/EF.

2. Søknader om tildeling av miljømerke til produkt innanfor 
produktgruppa madrassar som er sende inn frå datoen då dette 
vedtaket vart vedteke, men seinast innan 31. mars 2010, skal 
vurderast anten på grunnlag av dei kriteria som er fastsette i 
vedtak 2002/740/EF eller dei kriteria som er fastsette i dette 
vedtaket.

Desse søknadene skal vurderast på grunnlag av dei kriteria som 
dei byggjer på.

3. Dersom miljømerket er tildelt på grunnlag av ein søknad 
som er vurdert ut frå dei kriteria som er fastsette i vedtak 
2002/740/EF, kan det nemnde miljømerket nyttast i tolv 
månader frå datoen då dette vedtaket vert vedteke.

Artikkel 7

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 9. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

MÅLSETJING

Føremålet med kriteria

Desse kriteria skal særleg

– fremje bruken av materiale som er produserte på ein meir berekraftig måte (ut frå ein livssyklusanalyse),

– avgrense bruken av miljøskadelege sambindingar,

– avgrense mengda av giftige reststoff,

– avgrense madrassane sin medverknad til innandørs luftureining,

– fremje eit meir slitesterkt produkt og eit produkt som oppfyller dei seks RE-prinsippa (UNEP 2007):

– RE-think, dvs. nytenking rundt produktet og dei funksjonane det har. Til dømes kan produktet nyttast på ein 
meir effektiv måte.

– RE-duce, dvs. redusere energi- og materialforbruket og dei sosioøkonomiske verknadene gjennom livssyklusen 
til produktet.

– RE-use, dvs. utforme produktet slik at det kan demonterast, og delane kan nyttast om att.

– RE-cycle, dvs. velje ut materiale som kan resirkulerast.

– RE-pair, dvs. gjere produktet lettare å reparere t.d. gjennom modular som lett kan bytast ut.

– RE-place, dvs. byte ut skadelege stoff med tryggare alternativ.

Kriteria er fastsette på ein slik måte at dei fremjar merking av madrassar som har liten innverknad på miljøet.

Krav med omsyn til vurdering og kontroll

Dei særlege krava til vurdering og kontroll er oppførte under kvart kriterium.

Når søkjaren skal leggje fram dokumentasjon, analysar, prøvingsrapportar eller andre prov som stadfestar at produktet 
oppfyller kriteria, kan dette kome frå søkjaren sjølv og/eller frå leverandøren eller leverandørane til søkjaren og/eller frå 
underleverandøren eller underleverandørar osv., alt etter korleis det høver.

Dersom det er mogleg, bør samsvarsvurderingane utførast av tilbørleg godkjende laboratorium som oppfyller dei 
generelle krava i standarden EN ISO 17025.

Om naudsynt kan dei rette organa krevje utfyllande dokumentasjon og utføre uavhengige kontrollar.

Dei rette organa vert rådde til å ta omsyn til gjennomføringa av godkjende miljøstyringsordningar, t.d. EMAS eller 
ISO 14001, og miljøproduktfråsegner, når dei vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteria i dette vedlegget vert 
oppfylte. (NB: Det er ikkje påkravd å gjennomføre slike fråsegner og styringsordningar.)

MILJØKRITERIUM

NB: Det er definert særskilde kriterium for følgjande materiale: Lateksskum, polyuretanskum, metalltråd og fjører, 
kokosfibrar, tre- og tekstilfibrar og stoff. Det er tillate å nytte andre materiale som det ikkje er fastsett særskilde kriterium 
for. Kriteria for lateksskum, polyuretanskum eller kokosfibrar treng berre vere oppfylte dersom det aktuelle materialet 
utgjer meir enn 5 % av den samla vekta til madrassen.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal gje utførlege opplysningar om samansetnaden av materiala i madrassane.
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1. Lateksskum

NB: Dei følgjande kriteria treng berre vere oppfylte dersom lateks utgjer meir enn 5 % av den samla vekta til madrassen.

1.1. Tungmetall som kan ekstraherast

Konsentrasjonen av følgjande metall skal ikkje overstige desse verdiane:

— Antimon 0,5 ppm

— Arsen 0,5 ppm

— Bly 0,5 ppm

— Kadmium 0,1 ppm

— Krom (i alt) 1,0 ppm

— Kobolt 0,5 ppm

— Kopar 2,0 ppm

— Nikkel 1,0 ppm

— Kvikksølv 0,02 ppm

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport der prøvinga er utført etter følgjande 
prøvingsmetode: Oppmaling av prøve som er ekstrahert i samsvar med DIN 38414-S4, L/S=10. Filtrering ved hjelp av 
0,45 µm membranfilter. Analyse ved hjelp av atomemisjonsspektroskopi med induktivt kopla plasma (ICP-AES) eller 
med hydrid- eller kalddampteknikk.

1.2. Formaldehyd

Konsentrasjonen av formaldehyd skal ikkje overstige 20 ppm målt etter standarden EN ISO 14184-1. Konsentrasjonen 
må ikkje overstige 0,005 mg/m3 ved prøving i prøvingskammer.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport der prøvinga er utført etter prøvingsmetoden EN 
ISO 14184-1. Ei prøve på 1 g vert oppvarma med 100 g vatn til 40 °C i éin time. Formaldehyd i ekstraktet vert analysert 
fotometrisk ved hjelp av acetylaceton.

Prøvingskammer kan òg nyttast til måling av utsleppa: ENV 13419-1, med metoden EN ISO 16000-3 eller VDI 3484-1 
for prøvetaking og analyse av luft. Prøva skal takast mindre enn ei veke etter framstillinga av skummet. Emballering av 
prøver: Kvar einskild prøve skal vakuumpakkast i aluminiumsfolie og polyetylenfolie. Kondisjonering: Den emballerte 
prøva skal lagrast ved romtemperatur i minst 24 timar og deretter pakkast opp og overførast direkte til prøvingskammeret. 
Prøvingstilhøve: Prøva skal plasserast i ein prøvehaldar slik at det kjem til luft på alle sider. Dei klimatiske faktorane 
skal vere slik det er definert i standarden ENV 13419-1. For jamføring av prøvingsresultat skal det spesifikke talet på 
luftvekslingar (q = n/l) vere 1. Luftvekslingstalet skal vere mellom 0,5 og 1. Prøvetakinga av luft skal startast 24 timar 
etter og avsluttast seinast 30 timar etter at kammeret er fylt.

1.3. Flyktige organiske sambindingar (VOC)

Konsentrasjonen av VOC skal ikkje overstige 0,5 mg/m3. I denne samanhengen tyder VOC alle organiske sambindingar 
som har eit damptrykk på minst 0,01 kPa ved 293,15 K, eller ei tilsvarande fordampingsevne under dei særskilde 
brukstilhøva.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport der prøvinga er utført etter følgjande 
prøvingsmetode: Prøving i prøvingskammer (under dei same tilhøva som i kriterium 1.2 om formaldehyd) med DIN 
ISO 16000-6 for prøvetaking og analyse av luft.

1.4. Fargestoff, pigment, flammehemmande middel og hjelpekjemikaliar

Alle fargestoff, pigment, flammehemmande middel og hjelpekjemikaliar som vert nytta, skal oppfylle dei tilsvarande 
kriteria (som er oppførte nedanfor):

a) Ureining i fargestoff: Fargestoff med fiberaffinitet (løyseleg eller uløyseleg)

Innhaldet av ioniske ureiningar i fargestoffa som vert nytta, må ikkje overstige følgjande verdiar: Ag 100 ppm, As 
50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2 500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1 000 ppm, 
Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm, Zn 1 500 ppm.
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Metall som utgjer ein integrert del av fargemolekylet (t.d. metallkompleksfargestoff, visse reaktive fargestoff osv.), 
skal ikkje takast med i vurderinga av om desse verdiane er oppfylte, då verdiane berre gjeld ureiningar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt.

b) Ureining i pigment: Uløyseleg fargestoff utan fiberaffinitet

Innhaldet av ioniske ureiningar i pigmenta som vert nytta, må ikkje overstige følgjande verdiar: As 50 ppm, Ba 
100 ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm, Sb 250 ppm, Zn 1000 ppm.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt.

c) Beisfarging med krom

Beisfarging med krom er ikkje tillate.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette stoffet ikkje er nytta.

d) Azofargestoff

Det må ikkje nyttast azofargestoff som kan spaltast til eitt av dei følgjande aromatiske amina:

4-aminobifenyl (92-67-1)

Benzidin (92-87-5)

4-klor-o-toluidin (95-69-2)

2-naftylamin (91-59-8)

o-amino-azotoluen (97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)

p-kloranilin (106-47-8)

2,4-diaminoanisol (615-05-4)

4,4’-diaminodifenylmetan (101-77-9)

3,3’-diklorbenzidin (91-94-1)

3,3’-dimetoksybenzidin (119-90-4)

3,3’-dimetylbenzidin (119-93-7)

3,3’-dimetyl-4,4’-diaminofenylmetan (838-88-0)

p-kresidin (120-71-8)

4,4’-oksydianilin (101-80-4)

4,4’-tiodianilin (139-65-1)

o-toluidin (95-53-4)

2,4-diaminotoluen (95-80-7)

2,4,5-trimetylanilin (137-17-7)

4-aminoazobenzen (60-09-3)

o-anisidin (90-04-0)

2,4-xylidin

2,6-xylidin

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta. Ved kontroll av 
denne fråsegna skal følgjande standard nyttast: EN 14 362-1 og 2. (NB: Falske positive reaksjonar kan oppstå ved 
førekomst av 4-aminoazobenzen, og difor bør resultatet stadfestast.)
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e) Fargestoff som er kreftframkallande, arvestoffskadelege eller reproduksjonstoksiske

Følgjande fargestoff skal ikkje nyttast:

– C.I. Basic Red 9

– C.I. Disperse Blue 1

– C.I. Acid Red 26

– C.I. Basic Violet 14

– C.I. Disperse Orange 11

– C.I. Direct Black 38

– C.I. Direct Blue 6

– C.I. Direct Red 28

– C.I. Disperse Yellow 3

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta.

Det er ikkje tillate å nytte fargestoff eller fargestoffblandingar som inneheld meir enn 0,1 vektprosent av stoff som 
på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er vortne tildelte ei av dei følgjande risikosetningane 
(eller kombinasjonar av dei):

– R40 (mogleg fare for kreft),

– R45 (kan føre til kreft),

– R46 (kan føre til arvelege skadar),

– R49 (kan føre til kreft ved innanding),

– R60 (kan skade forplantingsevna),

– R61 (kan gje fosterskadar),

– R62 (mogleg fare for skade på forplantingsevna),

– R63 (mogleg fare for fosterskade),

– R68 (mogleg fare for varig helseskade),

slik det er fastsett i rådsdirektiv 67/548/EØF(1).

Alternativt kan klassifiseringa utførast i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 
av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og 
oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006(2). I så fall kan 
ingen stoff eller stoffblandingar tilsetjast råstoff som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er 
vortne eller kan verte tildelte ei av dei følgjande faresetningane (eller kombinasjonar av dei): H351, H350, H340, 
H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta.

f) Fargestoff som kan vere sensibiliserande

Følgjande fargestoff skal ikkje nyttast:

—  C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505

—  C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500

(1) TEF L 196 av 16.8.1967, s. 1.
(2) TEU L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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—  C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305

—  C.I. Disperse Blue 35

—  C.I. Disperse Blue 10

—  C.I. Disperse Blue 106

—  C.I. Disperse Blue 124

—  C.I. Disperse Brown 1

—  C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080

—  C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005

—  C.I. Disperse Orange 37

—  C.I. Disperse Orange 76  
(tidlegare kalla Orange 37)

—  C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110

—  C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015

—  C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210

—  C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345

—  C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375

—  C.I. Disperse Yellow 39

—  C.I. Disperse Yellow 49

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta.

1.5. Metallkompleksfargestoff

Metallkompleksfargestoff som er baserte på kopar, bly, krom eller nikkel, skal ikkje nyttast.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse stoffa ikkje er nytta.

1.6. Klorfenol

Konsentrasjonen av klorfenol (salt og esterar av det) må ikkje overstige 0,1 ppm, bortsett frå mono- og diklorerte fenol 
(salt og esterar av det), som ikkje må overstige 1 ppm.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport der prøvinga er utført etter følgjande prøvingsmetode: 
Oppmaling av ei prøve på 5 g, ekstraksjon av klorfenol eller natriumsalt. Analyse ved hjelp av gasskromatografi (GC), 
påvising ved hjelp av massespektrometri eller elektroninnfangingsdetektor.

1.7. Butadien

Konsentrasjonen av butadien må ikkje overstige 1 ppm.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport der prøvinga er utført etter følgjande 
prøvingsmetode: Oppmaling og veging av prøva. Prøvetaking ved hjelp av «headspace»-prøvetakar. Analyse ved hjelp 
av gasskromatografi, påvising ved hjelp av flammeionisasjonsdetektor.

1.8. Nitrosamin

Konsentrasjonen av N-nitrosamin må ikkje overstige 0,0005 mg/m3 ved prøving i prøvingskammer.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport der prøvinga er utført etter følgjande 
prøvingsmetode: Prøving i prøvingskammer (under dei same tilhøva som i kriterium 1.2 med metoden Hauptverband 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften ZH 1/120.23 for prøvetaking og analyse av luft.

2. Polyuretanskum

NB: Dei følgjande kriteria treng berre vere oppfylte dersom polyuretanskum utgjer meir enn 5 % av den samla vekta 
til madrassen.
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2.1. Tungmetall som kan ekstraherast

Konsentrasjonen av desse metalla skal oppfylle dei krava til lateksskum som er fastsette i kriterium 1.1.

Vurdering og kontroll: Same krav som i kriterium 1.1.

2.2. Formaldehyd

Konsentrasjonen av formaldehyd skal oppfylle dei krava til lateksskum som er fastsette i kriterium 1.2.

Vurdering og kontroll: Same krav som i kriterium 1.2.

2.3. Flyktige organiske sambindingar (VOC)

Polyuretanskum skal oppfylle dei krava til lateksskum som er fastsette i kriterium 1.3.

Vurdering og kontroll: Same krav som i kriterium 1.3.

2.4. Fargestoff, pigment, flammehemmande middel og hjelpekjemikaliar

Polyuretanskum skal oppfylle dei krava til lateksskum som er fastsette i kriterium 1.4.

Vurdering og kontroll: Same krav som i kriterium 1.4.

2.5. Metallkompleksfargestoff

Polyuretanskum skal oppfylle dei krava til lateksskum som er fastsette i kriterium 1.5.

Vurdering og kontroll: Same krav som i kriterium 1.5.

2.6. Organisk tinn

Mono-, di- og triorganiske tinnsambindingar skal ikkje nyttast.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse stoffa ikkje er nytta. Prøving er ikkje påkravd. 
Dersom prøving likevel skal gjennomførast (t.d. med sikte på kontroll eller overvaking), må følgjande prøvingsmetode 
nyttast: Alle metodar som spesifikt måler ei organisk tinnsambinding utan å måle førekomsten av uorganiske 
tinnsambindingar som t.d. tinnoktoat.

2.7. Ekspansjonsmiddel

Halogenerte organiske sambindingar skal ikkje nyttast som ekspansjonsmiddel eller hjelpe-ekspansjonsmiddel.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse ekspansjonsmidla ikkje er nytta.

3. Metalltråd og fjører

NB: Dei følgjande kriteria treng berre vere oppfylte dersom polyuretanskum utgjer meir enn 5 % av den samla vekta 
til madrassen.

3.1. Avfeitting

Dersom organiske løysemiddel vert nytta til avfeitting og/eller reinsing av metalltråd og/eller fjører, skal det nyttast eit 
lukka reinsings-/avfeittingssystem.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei høveleg fråsegn.

3.2. Galvanisering

Overflata til fjørene må ikkje vere galvaniserte.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei høveleg fråsegn.
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4. Kokosfibrar

Dersom kokosfibermaterialet er gummiert, skal det oppfylle dei kriteria som gjeld for lateksskum.

NB: Dette kriteriet treng berre vere oppfylt dersom kokosfibrar utgjer meir enn 5 % av den samla vekta til madrassen.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal anten leggje fram ei fråsegn om at gummierte kokosfibrar ikkje er nytta, eller leggje 
fram dei prøvingsrapportane som krevst i kriteriet for lateksskum.

5. Tremateriale

5.1. Berekraftig skogsforvalting

Dersom organiske løysemiddel vert nytta til avfeitting og/eller reinsing av metalltråd og/eller fjører, skal det nyttast eit 
lukka reinsings-/avfeittingssystem.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei høveleg fråsegn.

a) Alt nytt, massivt tre frå skogar skal kome frå skogar som er forvalta etter prinsipp og tiltak som gjer det mogleg å 
tryggje ei berekraftig skogsforvalting. I Europa skal dei førnemnde prinsippa og tiltaka minst svare til definisjonen 
av berekraftig skogsforvalting som vart vedteken i resolusjon 1 under den andre ministerkonferansen om vern av 
skogane i Europa (Helsinki, 16.-17. juni 1993), dei felleseuropeiske retningslinjene for berekraftig skogsforvalting 
som vart godkjende under den tredje ministerkonferansen om vern av skogane i Europa (Lisboa, 2.-4. juni 1998) og 
dei betra felleseuropeiske indikatorane for berekraftig skogsforvalting som vart vedtekne under møtet på ekspertnivå 
7.-8. oktober 2002 innanfor ramma av ministerkonferansen om vern av skogane i Europa og godkjende under den 
fjerde ministerkonferansen om vern av skogane i Europa (Wien, 28.-30. april 2003). Utanfor Europa skal dei minst 
svare til dei prinsippa for skogsforvalting som vart vedtekne under konferansen til Dei sameinte nasjonane om miljø 
og utvikling (UNCED) (Rio de Janeiro, juni 1992), og eventuelt til dei kriteria eller retningslinjene for berekraftig 
skogsforvalting som er vedtekne innanfor ramma av internasjonale og regionale initiativ (Den internasjonale 
organisasjonen for tropisk tømmer (ITTO), Montreal-prosessen, Tarapoto-prosessen, UNEP-/FAO-initiativet for 
tørre område i Afrika).

b) Minst 60 % av alt nytt, massivt tre frå skogar, slik det er fastsett i kriteriet i bokstav a), skal kome frå berekraftig 
forvalta skogar som er sertifiserte av ein uavhengig tredjemann ved hjelp av skogsertifiseringsordningar som byggjer 
på kriteria i nr. 15 i rådsresolusjonen av 15. desember 1998 om ein skogbruksstrategi for EU og vidareutviklinga av 
denne.

c) Tre frå skogar som ikkje er sertifiserte som berekraftig forvalta skogar, skal ikkje kome frå

– område der det er strid om grunnrettane, eller frå urskog,

– ulovleg hogst: tre som er hogde, marknadsførte eller transporterte på ein måte som bryt med gjeldande nasjonale 
reglar og internasjonale avtaler (slike reglar kan t.d. gjelde CITES-artar, kvitvasking av pengar, korrupsjon og 
stikkpengar(1) og andre relevante nasjonale reglar),

– usertifiserte skogar med høg verneverdi: skogar som er peikte ut til naturvern, og der det ikkje kan drivast 
skogbruksverksemd, dvs. skogar der det ikkje kan drivast skogbruksverksemd på grunn av visse verneordningar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal opplyse om typane av, mengda av og opphavet til tre som vert nytta i det 
miljømerkte produktet. Opplysningar om opphavet til alt nytt, massivt tre skal gjevast på ein så detaljert måte at dei kan 
verte kontrollerte der det er naudsynt.

– For nytt, massivt tre frå sertifiserte, berekraftig forvalta skogar krevst det kontroll av produktkjeda som prov på at 
treet kjem frå berekraftige skogressursar. Produsenten skal leggje fram prov på at det er gjort tiltak for å oppnå eit 
påliteleg sertifikat for denne produktkjeda, t.d. ein framgangsmåte for sporing, ein søknad om deltaking i ei ordning 
eller eit brev med oppmoding om at tredjemann utfører ei gransking av produktkjeda.

– For nytt, massivt tre frå sertifiserte, berekraftig forvalta skogar skal søkjaren og/eller leverandøren til søkjaren 
opplyse om arten av, mengda av og opphavet til det tømmeret som vert nytta. Opplysningar om opphavet skal 
gjevast på ein så detaljert måte at det vert mogleg å kontrollere at tømmeret kjem frå skogar som er forvalta på 
ein god måte. Høvelege fråsegner, eit dokument, eit regelverk eller ei stadfesting som provar at krava i kriteriet i 
bokstav a) og c) er oppfylte, skal gjerast tilgjengeleg. Det skal leggjast fram referansar frå eksisterande ordningar 
for skogbrukssertifisering som viser at krava med omsyn til å unngå bruken av råvarer frå omstridde kjelder, er 
oppfylte.

(1) Dette er dei emna som er omtala i kommisjonsmeldinga om EU-handlingsplanen for rettshandheving, god forvaltingspraksis og 
handel i skogsektoren (FLEGT).
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5.2. Utslepp av formaldehyd frå trebaserte råmateriale som ikkje er handsama

Trebaserte materiale er tillate i madrassar dersom dei oppfyller følgjande krav:

– Sponplater: Utsleppet av formaldehyd frå sponplater i uforedla tilstand, dvs. før maskintilverking eller 
overflatehandsaming, skal ikkje overstige 50 % av den grenseverdien som gjeld for kvalitetsklasse 1, slik det er 
definert i standarden EN 312-1.

Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren til søkjaren skal leggje fram prov på at dei trebaserte materiala 
oppfyller dette kravet i samsvar med den europeiske standarden EN 312-1.

– Fiberplater: Innhaldet av formaldehyd i dei fiberplatene som vert nytta, skal ikkje overstige 50 % av den 
grenseverdien som gjeld for kvalitetsklasse A, slik det er definert i standarden EN 622-1. Fiberplater som er 
klassifiserte som klasse A, vil likevel kunne godkjennast dersom dei ikkje utgjer meir enn 50 % av den samla 
mengda tre og trebaserte materiale som vert nytta i produktet.

Vurdering og kontroll: Søkjaren og/eller leverandøren til søkjaren skal leggje fram prov på at dei trebaserte materiala 
oppfyller dette kravet i samsvar med den europeiske standarden EN 13986 (april 2005).

6. Tekstilar (fibrar og stoff)

Tekstilar som vert nytta som trekk til madrassar, skal oppfylle dei følgjande kriteria med omsyn til fargestoff og andre 
kjemiske produkt, i tillegg til dugleikskriteria (tekstilar som er tildelte fellesskapsmiljømerket, oppfyller desse kriteria):

6.1. Biocid

Klorfenol (salt og esterar av det), PCB og organiske tinnsambindingar skal ikkje nyttast under transport eller lagring av 
madrassar og halvferdige madrassar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse stoffa eller sambindingane ikkje er nytta i garnet, 
stoffet eller sluttproduktet. Ved kontroll av denne fråsegna skal følgjande prøvingsmetode og terskelverdi nyttast: 
Ekstraksjon der det høver, derivatisering med eddiksyreanhydrid, fastsetjing ved gasskromatografi på kapillærkolonne 
med elektroninnfangingsdetektor, grenseverdi 0,05 ppm.

6.2. Hjelpekjemikaliar

Alkylfenoletoksylat (APEO), lineært alkylbenzensulfonat (LAS), bis(hydrogenert talgalkyl)dimetylammoniumklorid 
(DTDMAC), distearyldimetylammoniumklorid (DSDMAC), di(herda talg)dimetylammoniumklorid (DHTDMAC), 
etylendiamintetraacetat (EDTA) og dietylentriaminpentaacetat (DTPA) skal ikkje nyttast eller inngå i stoffblandingar 
eller samansetnader som vert nytta.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse stoffa ikkje er nytta.

6.3. Vaskemiddel, blautgjeringsmiddel og kompleksdannarar

Ved alle våthandsamingsanlegg skal minst 95 vektprosent av blautgjeringsmiddel, kompleksdannarar og vaskemiddel 
vere tilstrekkeleg nedbrytelege eller mogleg å skilje ut i reinseanlegg.

Dette gjeld med unntak for overflateaktive stoff i vaskemiddel ved alle våthandsamingsanlegg, som skal ha evne til 
fullstendig aerob biologisk nedbryting.

Vurdering og kontroll: «Tilstrekkeleg nedbrytelege eller mogleg å skilje ut» er slik det er definert ovanfor i kriteriet for 
hjelpekjemikaliar og etterhandsamingsmiddel for fibrar og garn. Søkjaren skal leggje fram høveleg dokumentasjon, 
tryggleiksdatablad, prøvingsrapportar og/eller fråsegner der prøvingsmetodane og resultata vert lagde fram slik det 
er nemnt ovanfor, og der det vert vist at dette kriteriet er oppfylt for alle blautgjeringsmiddel, kompleksdannarar og 
vaskemiddel som vert nytta.

«Fullstendig aerob biologisk nedbryting» skal tolkast slik det er fastsett i vedlegg III til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 648/2004(1). Søkjaren skal leggje fram høveleg dokumentasjon, tryggleiksdatablad, 
prøvingsrapportar og/eller fråsegner der prøvingsmetodane og resultata vert lagde fram slik det er nemnt ovanfor, og der 
det vert vist at dette kriteriet er oppfylt for alle blautgjeringsmiddel, kompleksdannarar og vaskemiddel som vert nytta.

6.4. Bleikjemiddel

Klorhaldige middel skal ikkje nyttast til bleiking av garn, stoff og sluttprodukt.

Dette kriteriet gjeld ikkje for framstilling av kunstige cellulosefibrar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at klorerte bleikjemiddel ikkje er nytta.

(1) TEU L 104 av 8.4.2004, s. 1.
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6.5. Ureining i fargestoff

Fargestoff med fiberaffinitet (løyselege eller uløyselege).

Innhaldet av ureinande metallion i fargestoffa som vert nytta, må ikkje overstige følgjande verdiar: Ag 100 ppm, As 
50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2 500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1 000 ppm, Ni 
200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm, Zn 1 500 ppm.

Metall som utgjer ein integrert del av fargemolekylet (t.d. metallkompleksfargestoff, visse reaktive fargestoff osv.), skal 
ikkje takast med i vurderinga av om desse verdiane er oppfylte, då verdiane berre gjeld ureiningar.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt.

6.6. Ureining i pigment

Uløyseleg fargestoff utan fiberaffinitet.

Innhaldet av ioniske ureiningar i pigmenta som vert nytta, må ikkje overstige følgjande verdiar: As 50 ppm, Ba 100 ppm, 
Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm, Sb 250 ppm, Zn 1 000 ppm.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette kravet er oppfylt.

6.7. Beisfarging med krom

Beisfarging med krom er ikkje tillate.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at dette stoffet ikkje er nytta.

6.8. Metallkompleksfargestoff

Dersom det vert nytta metallkompleksfargestoff som er kopar-, krom- eller nikkelbaserte, gjeld følgjande:

– Ved farging av cellulose der det er nytta metallkompleksfargestoff som delemne i fargestoffet, må mindre enn 20 % 
av kvart metallkompleksfargestoff som er tilført prosessen, sleppast ut i spillvatn som skal reinsast (i eller utanfor 
produksjonsanlegget).

Ved alle andre fargingsprosessar der det er nytta metallkompleksfargestoff som delemne i fargestoffet, må mindre enn 
7 % av kvart metallkompleksfargestoff som er tilført prosessen, sleppast ut i spillvatn som skal reinsast (i eller utanfor 
produksjonsanlegget).

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal anten leggje fram ei fråsegn om at slike stoff ikkje er nytta, eller opplysningar og 
prøvingsrapportar som byggjer på følgjande prøvingsmetodar: ISO 8288 for Cu og Ni, EN 1233 for Cr.

– Utsleppa i vatn etter reinsing skal ikkje overstige følgjande verdiar: Cu 75 mg/kg (fibrar, garn eller stoff), Cr 50 mg/
kg, Ni 75 mg/kg.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal anten leggje fram ei fråsegn om at slike stoff ikkje er nytta, eller opplysningar og 
prøvingsrapportar som byggjer på følgjande prøvingsmetodar: ISO 8288 for Cu og Ni, EN 1233 for Cr.

6.9. Azofargestoff

Det må ikkje nyttast azofargestoff som kan spaltast til eitt av dei følgjande aromatiske amina:

4-aminobifenyl (92-67-1)

Benzidin (92-87-5)

4-klor-o-toluidin (95-69-2)

2-naftylamin (91-59-8)

o-amino-azotoluen (97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)
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p-kloranilin (106-47-8)

2,4-diaminoanisol (615-05-4)

4,4’-diaminodifenylmetan (101-77-9)

3,3’-diklorbenzidin (91-94-1)

3,3’-dimetoksybenzidin (119-90-4)

3,3’-dimetylbenzidin (119-93-7)

3,3’-dimetyl-4,4’-diaminofenylmetan (838-88-0)

p-kresidin (120-71-8)

4,4’-oksydianilin (101-80-4)

4,4’-tiodianilin (139-65-1)

o-toluidin (95-53-4)

2,4-diaminotoluen (95-80-7)

2,4,5-trimetylanilin (137-17-7)

4-aminoazobenzen (60-09-3)

o-anisidin (90-04-0)

2,4-xylidin

2,6-xylidin

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta. Ved kontroll av denne 
fråsegna skal følgjande standard nyttast: EN 14 362-1 og 2. (NB: Falske positive reaksjonar kan oppstå ved førekomst 
av 4-aminoazobenzen, og difor bør resultatet stadfestast.)

6.10. Fargestoff som er kreftframkallande, arvestoffskadelege eller reproduksjonstoksiske

a)  Følgjande fargestoff skal ikkje nyttast:

– C.I. Basic Red 9,

– C.I. Disperse Blue 1,

– C.I. Acid Red 26,

– C.I. Basic Violet 14,

– C.I. Disperse Orange 11,

– C.I. Direct Black 38,

– C.I. Direct Blue 6,

– C.I. Direct Red 28,

– C.I. Disperse Yellow 3.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta.

b)  Det er ikkje tillate å nytte fargestoff eller fargestoffblandingar som inneheld meir enn 0,1 vektprosent av stoff som 
på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er vortne tildelte ei av dei følgjande risikosetningane 
(eller kombinasjonar av dei):

– R40 (mogleg fare for kreft),

– R45 (kan føre til kreft),

– R46 (kan føre til arvelege skadar),



25.6.2015 Nr. 36/235EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

– R49 (kan føre til kreft ved innanding),

– R60 (kan skade forplantingsevna),

– R61 (kan gje fosterskadar),

– R62 (mogleg fare for skade på forplantingsevna),

– R63 (mogleg fare for fosterskade),

– R68 (mogleg fare for varig helseskade),

slik det er fastsett i direktiv 67/548/EØF.

Alternativt kan klassifiseringa utførast i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall 
kan ingen stoff eller stoffblandingar tilsetjast råstoff som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er 
vortne eller kan verte tildelte ei av dei følgjande faresetningane (eller kombinasjonar av dei): H351, H350, H340, H350i, 
H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta.

6.11. Fargestoff som kan vere sensibiliserande

Følgjande fargestoff skal ikkje nyttast:

—  C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505

—  C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500

—  C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305

—  C.I. Disperse Blue 35

—  C.I. Disperse Blue 102

—  C.I. Disperse Blue 106

—  C.I. Disperse Blue 124

—  C.I. Disperse Brown 1

—  C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080

—  C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005

—  C.I. Disperse Orange 37

—  C.I. Disperse Orange 76 
(tidlegare kalla Orange 37)

—  C.I. Disperse Red 1C.I. 11 110

—  C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015

—  C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210

—  C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345

—  C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375

—  C.I. Disperse Yellow 39

—  C.I. Disperse Yellow 49

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at desse fargestoffa ikkje er nytta.

6.12. Fargeektleik overfor sveitte (syre, base)

Fargeektleiken overfor sveitte (syre, base) skal minst vere på nivå 3-4 (fargeendring og misfarging).

Nivå 3 er likevel tillate for stoff som både er mørkt farga (standarddjupn > 1/1) og framstilte av regenerert ull eller minst 
20 % silke.
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Dette kriteriet gjeld ikkje for kvite produkt eller produkt som verken er farga eller har trykk.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram prøvingsrapportar som byggjer på standarden EN ISO 105 E04 (syre 
og base, jamføring med fleirfiberstoff).

6.13. Fargeektleik overfor våtgniding

Fargeektleiken overfor våtgniding skal minst vere på nivå 2-3. Nivå 2 er likevel tillate for indigofarga denim.

Dette kriteriet gjeld ikkje for kvite produkt eller produkt som verken er farga eller har trykk.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram prøvingsrapportar som byggjer på standarden EN ISO 105 X12.

6.14. Fargeektleik overfor tørrgniding

Fargeektleiken overfor tørrgniding skal minst vere på nivå 4.

Nivå 3-4 er likevel tillate for indigofarga denim.

Dette kriteriet gjeld ikkje for kvite produkt eller produkt som verken er farga eller har trykk.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram prøvingsrapportar som byggjer på standarden EN ISO 105 X12.

7. Lim

Lim som inneheld organiske løysemiddel, skal ikkje nyttast. (Dette kriteriet gjeld ikkje for lim som vert nytta til tilfeldige 
reparasjonar.) I denne samanhengen tyder VOC alle organiske sambindingar som har eit damptrykk på minst 0,01 kPa 
ved 293,15 K, eller ei tilsvarande fordampingsevne under dei særskilde brukstilhøva.

Det skal ikkje nyttast lim som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er vorte tildelt ei av dei 
følgjande risikosetningane (eller kombinasjonar av dei):

– kreftframkallande (R45, R49, R40),

– skadeleg for reproduksjonen (R46, R40),

– arvestoffskadeleg (R60-R63),

– giftig (R23-R28),

i samsvar med føresegnene om klassifisering og merking av farlege kjemikaliar i klassifiseringssystemet til EU 
(europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(1)).

Alternativt kan klassifiseringa utførast i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan ingen stoff eller 
stoffblandingar tilsetjast råstoff som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er vortne eller kan verte 
tildelte ei av dei følgjande faresetningane (eller kombinasjonar av dei): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, 
H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H331, H330, H311, H301, H310, H300, H370, H372.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at limet oppfyller dette kravet, saman med utfyllande 
dokumentasjon.

8. Flyktige og halvflyktige organiske sambindingar (VOC og SVOC) i heile madrassen

Utsleppet av VOC frå heile madrassen skal ikkje overstige følgjande utsleppsverdiar i prøvingskammeret i samsvar med 
«framgangsmåten for vurdering av helserisiko i samband med utslepp av flyktige organiske sambindingar (VOC) frå 
byggjeprodukt» som vart utarbeidd i 2005 av AgBB. (tilgjengeleg på nettstaden www.umweltbundesamt.de/building-
products/agbb.htm).

(1) TEF L 200 av 30.7.1999, s. 1.
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Stoff Sluttverdi dag 7 Sluttverdi dag 28

Formaldehyd < 60 μg/m3 
(< 0,05 ppm)

< 60 μg/m3 

(< 0,05 ppm)

Andre aldehyd < 60 μg/m3 

(< 0,05 ppm)
< 60 μg/m3 

(< 0,05 ppm)

Samla mengd organiske sambindingar 
(retensjonsrate: C6-C16)

< 500 μg/m3 < 200 μg/m3

Samla mengd organiske sambindingar 
(retensjonsrate: over C16)

< 100 μg/m3 < 40 μg/m3

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingskammeranalyse som byggjer på standardane EN 13419-1 
og EN 13419-2. Analysen av dei flyktige organiske sambindingane skal vere i samsvar med ISO 16000-6.

9. Flammehemmande middel som vert nytta i heile madrassen

Berre flammehemmande middel som er kjemisk bundne i madrassmaterialet eller til overflata til materiala (reaktive 
flammehemmande middel), kan nyttast i produktet. Dersom dei flammehemmande midla som vert nytta har fått tildelt 
ei av dei risikosetningane som er oppførte nedanfor, bør desse reaktive flammehemmande midla ved bruk få endra dei 
kjemiske eigenskapane sine slik at dei ikkje lenger treng klassifiserast under nokon av desse risikosetningane. (Mindre 
enn 0,1 % av det flammehemmande middelet kan ha same form som før handsaminga.)

– R40 (mogleg fare for kreft),

– R45 (kan føre til kreft),

– R46 (kan føre til arvelege skadar),

– R49 (kan føre til kreft ved innanding),

– R50 (svært giftig for vassorganismar),

– R51 (giftig for vassorganismar),

– R52 (skadeleg for vassorganismar),

– R53 (kan føre til uønskte langtidsverknader i vassmiljøet),

– R60 (kan skade forplantingsevna),

– R61 (kan gje fosterskadar),

– R62 (mogleg fare for skade på forplantingsevna),

– R63 (mogleg fare for fosterskade),

– R68 (mogleg fare for varig helseskade),

slik det er fastsett i rådsdirektiv 67/548/EØF.

Det er unntak for flammehemmande middel som berre er fysisk blanda inn i madrassmateriala eller trekka 
(flammehemmande tilsetjingsstoff).

Alternativt kan klassifiseringa utførast i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008. I så fall kan ingen stoff eller 
stoffblandingar tilsetjast råstoff som på tidspunktet då det vert søkt om tildeling av miljømerket, er vortne eller kan verte 
tildelte ei av dei følgjande faresetningane (eller kombinasjonar av dei): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, 
H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at flammehemmande tilsetjingsstoff ikkje er vortne nytta, 
og opplyse om kva reaktive flammehemmande middel som eventuelt er vortne nytta og leggje fram dokumentasjon (t.d. 
tryggleiksdatablad) og/eller fråsegner om at desse flammehemmande midla oppfyller dette kriteriet.
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10. Biocid i sluttproduktet

Berre biocidprodukt som inneheld dei aktive stoffa som er oppførte i vedlegg I, IA og IB til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), og berre dei der det aktive stoffet er 
godkjent til bruk i madrassar i samsvar med vedlegg V til direktiv 98/8/EF, skal kunne nyttast.

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei fråsegn om at biocidprodukt ikkje er nytta, eller ei liste over 
biocidprodukt som er nytta.

11. Levetid

Levetida for ein madrass til hushaldsbruk er venta å vere ti år. Den pårekna levetida til ein madrass som vert nytta på 
andre bruksområde, t.d. i fengsel eller hotell, vil likevel variere.

– Madrass for vaksne:

– høgdetap: < 15 %

– fastleikstap: < 20 %

– Madrass for spedbarn:

– høgdetap: < 15 %

– fastleikstap: < 20 %

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ein prøvingsrapport der prøvinga er utført etter prøvingsmetoden EN 
1957. Tapet av høgd og fastleik svarar til skilnaden mellom dei innleiande målingane (etter 100 syklusar), og målingane 
etter motstandsstyrkeprøva (etter 30 000 syklusar).

12. Krav til emballasje

Den emballasjen som vert nytta, skal vere

– framstilt av attvunne materiale,

– vere merkt med plasttype i samsvar med ISO 11469.

Teksta nedanfor skal vere påført emballasjen:

«Fleire opplysningar om kvifor dette produktet er tildelt fellesskapsmiljømerket er å finne på nettstaden http://www.
ecolabel.eu.

Kontakt dei lokale styresmaktene om korleis gamle madrassar kan disponerast på best mogleg måte.»

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei prøve på emballasjen til produktet og dei opplysningane som følgjer 
med, saman med ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.

13. Opplysningar på miljømerket

Felt 2 av miljømerket skal innehalde følgjande tekst:

– «Reduserer innandørs luftureining til eit minstemål»,

– «Restriksjonar på bruk av farlege stoff»,

– «Slitesterk og høg kvalitet».

Vurdering og kontroll: Søkjaren skal leggje fram ei prøve på emballasjen til produktet, som òg syner etiketten, saman 
med ei fråsegn om at dette kriteriet er oppfylt.

___________________________

(1) TEF L 123 av 24.4.1998, s. 1.
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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 rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet ledd,

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 
union, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 kan 
fellesskapsmiljømerket tildeles et produkt som har 
egenskaper som gjør at det bidrar til en vesentlig bedring 
av viktige miljøaspekter.

2) I henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 skal det 
fastsettes særlige kriterier for tildeling av miljømerker for 
hver produktgruppe, utarbeidet på grunnlag av kriteriene 
utformet av Komiteen for miljømerking i Den europeiske 
union.

3) I henhold til nevnte forordning skal gjennomgåelsen av 
kriteriene for miljømerker, samt av tilhørende krav til 
vurdering og kontroll, dessuten finne sted i god tid før 
utløpet av kriterienes gyldighetstid som angitt for den 
aktuelle produktgruppen.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 208 av 12.8.2009, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 93/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 17.

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 1.

4) I henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 er det i god 
tid foretatt en gjennomgåelse av miljøkriteriene samt 
av de tilhørende krav til vurdering og kontroll som er 
fastsatt ved kommisjonsvedtak 2002/272/EF av 25. mars 
2002 om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av 
fellesskapsmiljømerket til harde underlagsdekker(2). 
Miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og 
kontroll gjelder til 31. mars 2010.

5) I lys av nevnte gjennomgåelse og for å ta hensyn til den 
vitenskapelige utviklingen og utviklingen i markedet, er 
det hensiktsmessig å endre betegnelsen på og definisjonen 
av produktgruppen samt fastsette nye miljøkriterier.

6) Miljøkriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og 
kontroll bør gjelde i fire år fra datoen for ikrafttredelsen 
av dette vedtak.

7) Vedtak 2002/272/EF bør derfor erstattes.

8) En overgangsperiode bør tillates for produsenter hvis 
produkter har fått tildelt miljømerket for harde dekker 
basert på kriteriene i vedtak 2002/272/EF, slik at de har 
tilstrekkelig tid til å tilpasse sine produkter til å bli i 
overensstemmelse med de reviderte kriteriene og kravene. 
Produsenter bør også ha rett til å framlegge søknader 
enten på grunnlag av kriteriene i vedtak 2002/272/EF 
eller på grunnlag av kriteriene i dette vedtak, fram til 
gyldighetstiden av førstnevnte vedtak utløper.

(2) EFT L 94 av 11.4.2002, s. 13.

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. juli 2009

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til harde dekker

[meddelt under nummer K(2009) 5613]

(2009/607/EF)(*)

2015/EØS/36/26
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9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 17 i forordning (EF) 
nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Produktgruppen «harde dekker» skal omfatte – for innendørs 
og utendørs bruk, uten noen bestemt strukturell funksjon 
– natursteiner, agglomeratsteiner, broleggingselementer av 
betong, terrassofliser, keramiske fliser og leirfliser. For harde 
dekker kan kriteriene anvendes både på underlagsdekker og 
veggkledninger dersom produksjonsprosessen er identisk og 
det anvendes samme materialer og framstillingsmåter.

Artikkel 2

For å få tildelt fellesskapsmiljømerket (heretter kalt «miljø-
merket») til produkter som inngår i produktgruppen «harde 
dekker» i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000, må et hardt 
dekke oppfylle kriteriene fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 3

Miljøkriteriene for produktgruppen «harde dekker» og de 
tilhørende kravene til vurdering og kontroll, skal gjelde i fire år 
fra datoen for ikrafttredelsen av dette vedtak.

Artikkel 4

For administrative formål er produktgruppen «harde dekker» 
tildelt kodenummer «021».

Artikkel 5

Vedtak 2002/272/EF oppheves.

Artikkel 6

1. Søknader om tildeling av fellesskapsmiljømerket til 
produkter som inngår i produktgruppen «harde dekker», 
framlagt før datoen for ikrafttredelsen av dette vedtak, skal 
vurderes i henhold til vilkårene fastsatt i vedtak 2002/272/EF.

2. Søknader om tildeling av fellesskapsmiljømerket til 
produkter som inngår i produktgruppen «harde dekker», 
framlagt etter datoen for ikrafttredelsen av dette vedtak, men 
innen 31. mars 2010, kan framlegges enten på grunnlag av 
kriteriene i vedtak 2002/272/EF eller på grunnlag av kriteriene 
i dette vedtak.

Søknadene skal vurderes i henhold til kriteriene de bygger på.

3. Dersom fellesskapsmiljømerket tildeles på grunnlag 
av en søknad som er vurdert i henhold til kriteriene fastsatt i 
vedtak 2002/272/EF, kan miljømerket anvendes i 12 måneder 
fra datoen for ikrafttredelsen av dette vedtak.

Artikkel 7

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. juli 2009.

 For Kommisjonen

 Stavros DIMAS

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

ALLMENT

Formålet med kriteriene

Kriteriene skal særlig bidra til å

– redusere virkningene på habitater og tilhørende ressurser,

– redusere energiforbruket,

– redusere utslippet av giftige eller forurensende stoffer i miljøet,

– redusere bruken av farlige stoffer i materialene og i de ferdige produktene,

– fremme sikkerhet og fravær av helserisiko i livsmiljøet,

– informere forbrukerne, slik at de blir i stand til å bruke produktet på en effektiv måte som i størst mulig grad 
begrenser de samlede miljøvirkningene.

Kriteriene er fastsatt på et nivå som gjør at de fremmer tildeling av merket til dekker som er produsert med liten virkning 
på miljøet.

Krav til vurdering og kontroll

De særlige kravene til vurdering og kontroll er angitt for hvert kriterium.

Gruppen kan inndeles i naturprodukter og bearbeidede produkter.

«Naturprodukter» omfatter natursteiner som i henhold til definisjonen i CEN TC 246 er stykker av naturlige bergarter, 
deriblant marmor, granitt og andre natursteiner.

Med «andre» natursteiner menes natursteiner som har helt andre tekniske egenskaper enn marmor og granitt som 
definert i CEN/TC 246/N.237 EN 12670 «Natural stones – Terminology». I alminnelighet lar slike steiner seg ikke lett 
blankpolere, og utvinnes ikke alltid i blokker. Det dreier seg om sandstein, kvartsitt, tuff og forskjellige typer skifer.

Gruppen «bearbeidede produkter» kan inndeles i herdede produkter og brente produkter. Herdede produkter omfatter 
agglomeratsteiner, broleggingselementer av betong og terrassofliser. Brente produkter omfatter keramiske fliser og 
leirfliser.

«Agglomeratsteiner» er industriprodukter som er framstilt av en blanding av tilslagsmateriale, hovedsakelig 
natursteinpartikler, og et bindemiddel som definert i JWG 229/246 EN 14618. Partiklene er stort sett korn fra marmor- 
og granittbrudd, og bindemiddelet er framstilt av kunstige bestanddeler som umettet polyesterharpiks eller hydraulisk 
sement. Gruppen omfatter også kunstige steiner og komprimert marmor.

«Broleggingselementer av betong» er produkter som er beregnet på å brukes som utendørs underlagsdekker, og som er 
framstilt ved å blande sand, grus, sement, uorganiske pigmenter og tilsetningsstoffer og ved vibrasjon og pressing som 
definert i CEN/TC 178. Denne gruppen omfatter også betongheller og betongfliser.

«Terrassofliser» er komprimerte elementer med enhetlig form og tykkelse som oppfyller bestemte geometriske krav som 
definert i CEN/TC 229. Flisene består av ett eller to lag. Ettlagsflisene består i sin helhet av korn eller et egnet knust 
tilslagsmateriale innstøpt i grå og hvit sement og vann. Tolagsflisene består av et første lag eller slitelag (med samme 
sammensetning som ettlagsflisene) og et lag nummer to, kalt betongsåle eller -underlag, som har en overflate som ikke 
eksponeres ved normal bruk, og som kan fjernes delvis.
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«Keramiske fliser» er tynne plater av leire og/eller andre uorganiske råstoffer som feltspat og kvarts som definert i 
CEN/TC 67. De formes normalt ved ekstrudering eller pressing ved romtemperatur, tørking og deretter brenning ved en 
temperatur som er høy nok til at de utvikler de nødvendige egenskapene. Flisene kan være glaserte eller uglaserte, de er 
ikke brennbare og er vanligvis lysekte.

«Leirfliser» er elementer som oppfyller visse krav til form og dimensjoner, som brukes som det øverste laget ved 
belegning og som hovedsakelig framstilles av leire eller andre materialer, med eller uten tilsetningsstoffer som definert 
i CEN 178.

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn de som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at metodene 
er godtatt som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden.

Når det er mulig, skal prøvingen utføres av ett eller flere behørig godkjente laboratorier som oppfyller de alminnelige 
kravene i standarden EN ISO 17025.

Vedkommende organer kan eventuelt be om relevant dokumentasjon og gjennomføre uavhengige kontroller.

Vedkommende organer tilrådes å ta hensyn til gjennomføringen av anerkjente miljøstyringsordninger, f.eks. EMAS 
eller ISO 14001, når de vurderer søknader og fører tilsyn med at kriteriene overholdes. (Merk: Det er ikke påkrevd å 
gjennomføre slike styringsordninger.)

HARDE DEKKER

KRITERIER

1. Utvinning av råvarer

1.1. Utvinningsstyring (bare for naturprodukter)

G e n e r e l l e  k r a v

Utvinningsstyringen av råvarer for natursteiner skal evalueres med poeng på grunnlag av en oversiktstabell med 
seks hovedindikatorer. Den samlede poengsummen framkommer ved å legge sammen poengene for hver indikator 
multiplisert med en korreksjonsfaktor (W). Steinbrudd må oppnå en veid poengsum på minst 19 poeng for å være 
berettiget til fellesskapsmiljømerket. Dessuten må poengene for hver indikator ligge over eller eventuelt under den 
angitte grenseverdien.

Se oversiktstabellen på neste side.

I tillegg til poengtabellen skal følgende obligatoriske vilkår være oppfylt:

– Det skal ikke forekomme noen påvirkning på dyptliggende lukkede grunnvannsreservoarer.

– Det skal ikke forekomme noen påvirkning på overflatevann til offentlig oppsamling eller på kilder, eller på vann 
oppført i et register over beskyttede områder opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/
EF(1), eller på vassdrag med en gjennomsnittlig vannføring på > 5 m3/s.

– Det skal finnes et lukket system for resirkulering av spillvann for å unngå spredning av sageavfall i miljøet og for 
å forsyne omløpssystemet. Vannet skal oppbevares i nærheten av stedet der det skal brukes i steinbrytingen og 
deretter føres i lukkede rør til det aktuelle renseanlegget. Etter rensing skal vannet resirkuleres.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge beregningen av den samlede poengsummen (veid på behørig måte) samt 
dataene for hver av de seks indikatorene (der det blant annet skal framgå at hver poengsum ligger over minstesummen, 
dersom en slik sum er angitt) i henhold til oversiktstabellen på neste side og tilhørende anvisninger i teknisk tillegg – A1. 
Søkeren skal også framlegge relevant dokumentasjon og/eller erklæringer om samsvar med alle ovennevnte kriterier.

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1.
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Liste over vekter (brukes bare der det er angitt):

W1. Vern av jordsmonnet: (vekter: 0,3–0,8, se tabell) – for indikatorene I.2 (steinbruddets virkning) og I.5 (vannkvalitet) 
brukes tre forskjellige vekter, alt etter mulig arealbruk (se teknisk tillegg – A1 for nærmere opplysninger):

Vern av jordsmonnet Klasse I-II Klasse III-IV-V Klasse VI-VII-VIII

Vekt 0,3 0,5 0,8

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante dokumenter, herunder et kart, som viser klassifiseringen av 
steinbruddet i henhold til mulig arealbruk.

W2. Befolkningstetthet i bebyggelse som ligger innenfor en radius på 5 km fra steinbruddet: (vekter: 0,5–0,9, se 
tabell). For indikatorene I.2 (steinbruddets virkning), I.4 (luftkvalitet), I.5 (vannkvalitet) og I.6 (støy) brukes tre 
forskjellige vekter, alt etter den aktuelle tetthetsgraden:

Befolkningstetthet > 100 innbyggere/km2 20–100 innbyggere/km2 < 20 innbyggere/km2

Vekt 0,5 (0,6) 0,7 (0,84) 0,9

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge et kart og relevante dokumenter som bekrefter befolkningstettheten 
i bebyggelse som ligger innenfor en radius på 5 km fra kanten av steinbruddet (regulert område). Når det gjelder 
eksisterende steinbrudd og voksende bebyggelse i det berørte området, skal vekten angitt i parentes brukes. Dette får 
ikke anvendelse på større utvidelser av området som allerede er regulert for slike steinbrudd (> 75 %).

W3. (vekter: 0,5). Dersom steinbruddet påvirker overflatevann (gjennomsnittlig vannføring < 5 m3/s), er vekten 0,5 for 
indikatorene I.1 (kvotient for resirkulering av vann) og I.5 (vannkvalitet).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante dokumenter som viser om steinbruddet påvirker overflatevann 
eller ikke.

1.2. Utvinningsstyring (for alle produkter i gruppen harde dekker)

Råvarer som brukes til produksjon av harde dekker, skal oppfylle følgende krav med hensyn til de aktuelle 
utvinningsaktivitetene:

Parameter Krav

Plan for utvinningsaktivitet og 
rehabilitering av miljøet

Søkeren skal framlegge en teknisk rapport som omfatter følgende dokumenter:

godkjenning av utvinningsaktiviteten,

plan for rehabilitering av miljøet og/eller miljøkonsekvensanalyserapport,

kart med angivelse av steinbruddets beliggenhet,

en erklæring om samsvar med rådsdirektiv 92/43/EØF(1) (habitater) og 
rådsdirektiv 79/409/EØF(2) (fugler)(3). For områder utenfor Fellesskapet 
kreves en tilsvarende teknisk rapport som dokumenterer samsvar med FNs 
konvensjon om biologisk mangfold (1992) og som eventuelt gir opplysninger 
om nasjonale strategier og handlingsplaner for biologisk mangfold.

(1) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7.
(2) EFT L 103 av 25.4.1979, s. 1.
(3) For nærmere opplysninger, se http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge tilhørende data og dokumenter, herunder et kart over det aktuelle 
området. Dersom utvinningsaktiviteten ikke drives direkte av produsentene, skal den eller de virksomheter som står for 
utvinningen, alltid anmodes om dokumentasjonen.
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2. Valg av råvarer (for alle produkter i gruppen harde dekker)

Kravene gjelder både råvarer samt sekundære og gjenvunne materialer som anvendes i produksjonsprosessene, og 
halvfabrikater(1) (blandinger) som kjøpes eksternt (dvs. at også leverandører må oppfylle kriteriene.)

2.1. Fravær av risikosetninger for råvarer

Stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles en av følgende risikosetninger (eller 
en kombinasjon av disse):

– R45 (kan forårsake kreft)

– R46 (kan forårsake arvelige skader)

– R49 (kan forårsake kreft ved innånding)

– R50 (meget giftig for vannlevende organismer)

– R51 (giftig for vannlevende organismer)

– R52 (skadelig for vannlevende organismer)

– R53 (kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet)

– R54 (giftig for planter)

– R55 (giftig for dyr)

– R56 (giftig for jordlevende organismer (jordbunnsorganismer))

– R57 (giftig for bier)

– R58 (kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet)

– R59 (farlig for ozonlaget)

– R60 (kan skade forplantningsevnen)

– R61 (kan gi fosterskader)

– R62 (mulig fare for skade på forplantningsevnen)

– R63 (mulig fare for fosterskader)

– R68 (mulig fare for varig helseskade)

som fastsatt i rådsdirektiv 67/548/EØF(2) (stoffdirektivet), og med hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv 
1999/45/EF(3) (stoffblandingsdirektivet), kan ikke tilsettes råvarene.

Som et alternativ kan klassifiseringen foretas i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(4). 
I så fall må råvarene ikke tilsettes stoffer eller stoffblandinger som på søknadstidspunktet er tildelt eller kan tildeles 
noen av følgende risikosetninger (eller kombinasjoner av disse): H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, 
EUH059, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

(1) Halvfabrikater er balanserte blandinger av forskjellige råvarer som er ferdige til bruk i produksjonsprosessen.
(2) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(3) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
(4) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
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På grunn av de miljømessige fordelene ved materialgjenvinning gjelder disse kriteriene ikke for andelen materiale fra 
gjenvinning i lukket omløpssystem(1) som definert i A2 i teknisk tillegg, som brukes i prosessen.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge sammensetningen av råvaren med henblikk på kjemisk og mineralogisk 
analyse samt en erklæring om samsvar med ovennevnte kriterier.

2.2. Begrenset innhold av visse stoffer i tilsetningsstoffene (bare for glaserte fliser)

Dersom glasurene inneholder bly, kadmium eller antimon (eller en av deres forbindelser), skal innholdet ikke overstige 
følgende grenseverdier:

(% av glasurens vekt(1))

Parameter Grenseverdi

Bly 0,5

Kadmium 0,1

Antimon 0,25

(1) Glasurer er alle stoffer som anvendes på flisenes overflate mellom formingen og brenningen.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge sammensetningen av råvaren med henblikk på kjemisk og mineralogisk 
analyse samt en erklæring om samsvar med ovennevnte grenseverdier.

2.3. Begrenset innhold av asbest og polyesterharpikser i råvarene

Råvarer beregnet på naturprodukter og bearbeidede produkter skal ikke inneholde asbest, som fastsatt i rådsdirektiv 
76/769/EØF(2).

Bruk av polyesterharpikser i produksjonen skal være begrenset til 10 % av råvarenes samlede vekt.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge sammensetningen av råvaren med henblikk på kjemisk og mineralogisk 
analyse samt en erklæring om samsvar med ovennevnte krav.

3. Overflatebehandling (bare for naturprodukter)

Overflatebehandling av naturprodukter skal utføres i samsvar med følgende krav:

Parameter Grenseverdi (skal overholdes) Prøvingsmetode

Utslipp av partikler til 
luft

PM10 < 150 μg/Nm3 EN 12341

Utslipp av styren til luft < 210 mg/N m3

Kvotient for resirkulering 
av vann Kvotient for 

resirkulering = 
Resirkulert spillvann

∙ 100 ≥ 90 %

Teknisk tillegg 
– A3

Samlet vannmengde som 
forlater prosessen

Utslipp av suspenderte 
faste stoffer til vann

< 40 mg/l ISO 5667-17

Utslipp av Cd til vann < 0,015 mg/l ISO 8288

(1) Med «gjenvinning i lukket omløpssystem» menes at et avfallsprodukt gjenvinnes til det samme produktet. I forbindelse med 
sekundært materiale som oppstår i produksjonsprosessen (f.eks. overskuddsmateriale eller rester), menes med «gjenvinning i lukket 
omløpssystem» at materialene anvendes på nytt i den samme prosessen.

(2) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.
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Parameter Grenseverdi (skal overholdes) Prøvingsmetode

Utslipp av Cr(VI) til 
vann

< 0,15 mg/l ISO 11083

Utslipp av Fe til vann < 1,5 mg/l ISO 6332

Utslipp av Pb til vann < 0,15 mg/l ISO 8288

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge analyser og prøvingsrapporter for hver av parametrene, målt ved alle 
utslippspunkter. Dersom ingen prøvingsmetode er angitt, eller dersom metoden er angitt bare med henblikk på kontroll 
eller overvåking, skal vedkommende organer basere seg på erklæringer og dokumenter framlagt av søkeren og/eller på 
uavhengige kontroller.

4. Produksjonsprosess (bare for bearbeidede produkter)

4.1 Energiforbruk

Energiforbruket skal beregnes som prosessenergibehov (PER) for agglomerert stein og terrassofliser, eller som 
energibehov til brenning (ERF) for keramiske fliser og leirfliser.

a) Grenseverdi for prosessenergibehov (PER)

Prosessenergibehovet (PER) ved produksjon av agglomerert stein og terrassofliser skal ikke overstige følgende 
grenseverdier:

Grenseverdi (MJ/kg) Prøvingsmetode

Agglomerert stein 1,6 Teknisk tillegg – A4

Terrassofliser 1,3 Teknisk tillegg – A4

Merknad: Alle grenseverdier er uttrykt i MJ per kilo salgsklart sluttprodukt. Dette kriteriet gjelder ikke for 
broleggingselementer av betong.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal beregne PER i henhold til anvisningene i teknisk tillegg – A4 og framlegge 
tilhørende resultater og underlagsdokumenter.

b) Grenseverdi for energibehov til brenning (ERF)

Energibehovet til brenning (ERF) for keramiske fliser og terrassofliser skal ikke overstige følgende grenseverdi:

Grenseverdi (MJ/kg) Prøvingsmetode

Keramiske fliser og leirfliser 3,5 Teknisk tillegg – A4

Merknad: Grenseverdien er uttrykt i MJ per kilo salgsklart sluttprodukt.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal beregne ERF i henhold til anvisningene i teknisk tillegg – A4 og framlegge 
tilhørende resultater og underlagsdokumenter.
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4.2. Vannforbruk og bruk av vann

a) Vannforbruket i produksjonsleddet, dvs. fra tilberedningen av råvaren til brenningen, må for brente produkter ikke 
overstige følgende grenseverdi:

(liter/kg produkt)

Parameter Grenseverdi

Spesifikt forbruk av ferskvann (Cwp-a) 1

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge beregningen av det spesifikke forbruket av ferskvann som angitt i 
teknisk tillegg – A5. For ferskvann skal det tas hensyn til bare grunnvann, grunt vann eller vann fra vannledningen.

b) Kvotienten for resirkulering av spillvann som framkommer ved prosessene i produksjonslinjen, skal være minst 90 
%. Denne kvotienten er lik forholdet mellom den mengde spillvann som resirkuleres eller gjenvinnes ved bruk av 
en kombinasjon av prosessoptimerende tiltak og systemer for behandling av spillvann, i eller utenfor anlegget, og 
den samlede vannmengde som forlater prosessen, som definert i teknisk tillegg – A3.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge beregningen av kvotienten for resirkulering samt rådata om samlet 
mengde spillvann som produseres, om resirkulert spillvann og om mengden av og opprinnelsen til ferskvann som 
brukes i prosessen.

4.3. Utslipp til luft

a) Agglomerert stein

Utslipp til luft av følgende stoffer i løpet av hele produksjonsprosessen skal ikke overstige følgende grenseverdier:

Parameter Grenseverdi (mg/m2) Prøvingsmetode

Partikler (støv) 300 EN 13284-1

Nitrogenoksider (f.eks. NOx) 1200 EN 14792

Svoveldioksid (SO2) 850 EN 14791

Styren 2000 —

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante dokumenter og prøvingsrapporter for hver av de ovennevnte 
utslippsparametrene i henhold til anvisningene i teknisk tillegg – A6. Dersom ingen prøvingsmetode er angitt, eller 
dersom metoden er angitt bare med henblikk på kontroll eller overvåking, skal vedkommende organer basere seg på 
erklæringer og dokumenter framlagt av søkeren og/eller på uavhengige kontroller.

b) Keramiske fliser

Samlet utslipp til luft av partikler som produseres ved pressing, glasering og spraytørking («kalde utslipp»), skal 
ikke overstige 5 g/m2.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante dokumenter og prøvingsrapporter i henhold til anvisningene 
i teknisk tillegg – A6.

Utslipp til luft utelukkende fra brenningsfasen skal ikke overstige følgende grenseverdier:

Parameter Grenseverdi (mg/m2) Prøvingsmetode

Partikler (støv) 200 EN 13284-1

Fluorider (f.eks. HF) 200 ISO 15713

Nitrogenoksider (f.eks. NOx) 2500 EN 14792



25.6.2015 Nr. 36/249EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Parameter Grenseverdi (mg/m2) Prøvingsmetode

Svoveldioksid (SO2)

Svovelinnhold i råvare ≤ 0,25 %

1500 EN 14791

Svoveldioksid (SO2)

Svovelinnhold i råvare > 0,25 %

5000 EN 14791

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante dokumenter og prøvingsrapporter for hver av de ovennevnte 
utslippsparametrene i henhold til anvisningene i teknisk tillegg – A6.

c) Leirfliser

Utslipp til luft av følgende stoffer under brenningsfasen for leirfliser skal ikke overstige følgende grenseverdier, 
beregnet ved hjelp av formelen nedenfor:

verdi (mg/m2) = utslipp (mg/[m2(område) x cm (tykkelse)])

som angis i følgende tabell:

Parameter Utslipp (mg/m2*cm) Grenseverdi (mg/m2) Prøvingsmetode

Partikler (støv) 250 1000 EN 13284

Fluorider (f.eks. HF) 200 800 ISO 15713

Nitrogenoksider (f.eks. NOx) 3000 12000 EN 14792

Svoveldioksid (SO2) 2000 8000 EN 14791

Grenseverdiene som beregnes på denne måten, skal ikke overskride grenseverdiene som angis i tabellen.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante dokumenter og prøvingsrapporter for hver av de ovennevnte 
utslippsparametrene i henhold til anvisningene i teknisk tillegg – A6.

d) Terrassofliser og broleggingselementer av betong

Utslipp til luft av følgende stoffer i løpet av hele produksjonsprosessen skal ikke overstige følgende grenseverdier:

Parameter Grenseverdi (mg/m2) Prøvingsmetode

Partikler (støv) 300 EN 13284-1

Nitrogenoksider (f.eks. NOx) 2000 EN 14792

Svoveldioksid (SO2) 1500 EN 14791

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante dokumenter og prøvingsrapporter for hver av de ovennevnte 
utslippsparametrene i henhold til anvisningene i teknisk tillegg – A6.
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4.4. Utslipp til vann

Etter rensing av spillvannet, i eller utenfor anlegget, skal nedenstående parametrer ikke overstige de angitte grenseverdier:

Parameter Grenseverdi Prøvingsmetode

Utslipp av suspenderte faste stoffer til vann 40 mg/l ISO 5667-17

Utslipp av Cd til vann 0,015 mg/l ISO 8288

Utslipp av Cr(VI) til vann 0,15 mg/l ISO 11083

Utslipp av Fe til vann(1) 1,5 mg/l ISO 6332

Utslipp av Pb til vann 0,15 mg/l ISO 8288

(1) Parameteren «Fe» gjelder alle bearbeidede produkter unntatt keramiske fliser.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante dokumenter og prøvingsrapporter som viser at dette kriteriet 
er oppfylt.

4.5. Sement

Råvarer som brukes til produksjon av sement, skal oppfylle kravene som gjelder for bearbeidede produkter med hensyn 
til utvinningsstyring (kriterium 1.2).

Produsenter som bruker sement i produksjonsprosessen, skal oppfylle følgende krav:

– Ved framstilling av sement som inngår som bestanddel i et produkt, skal prosessenergibehovet (PER), beregnet etter 
anvisningene i teknisk tillegg – A4, ikke overstige 3 800 MJ/t.

– Ved framstilling av sement som inngår som bestanddel i et produkt, skal utslipp til luft ikke overstige følgende 
grenseverdier:

Parameter Nåværende grenseverdi (g/t) Prøvingsmetode

Støv 65 EN 13284-1

SO2 350 EN 14791

NOx 900 EN 14792

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante prøvingsrapporter og dokumenter med hensyn til PER og 
utslipp til luft som stammer fra sementproduksjon.

5. Avfallshåndtering

Alle anlegg som brukes til produksjon av produktet, skal ha et system for behandling av avfall og restprodukter fra 
produksjonen. Søknaden skal være vedlagt dokumenter og forklaringer med hensyn til et slikt system, og skal minst 
inneholde opplysninger om følgende tre elementer:

– framgangsmåter for utskilling og bruk av gjenvinnbare materialer fra avfallsstrømmen,
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– framgangsmåter for gjenvinning av materialer for andre formål,

– framgangsmåter for behandling og sluttbehandling av farlig avfall.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante dokumenter.

5.1. Avfallshåndtering (bare for naturprodukter)

Søkeren skal framlegge relevante dokumenter om avfallshåndteringen i forbindelse med steinbryting og 
overflatebehandling. Avfallshåndtering og ombruk av biprodukter (herunder sageavfall) må angis.

Vurdering og kontroll: Søkeren må framlegge en erklæring om at kravet er oppfylt i samsvar med europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2006/21/EF(1).

5.2. Gjenvinning av avfall (bare for bearbeidede produkter)

Søkeren skal framlegge relevante dokumenter om framgangsmåtene for gjenvinning av biprodukter som stammer fra 
bearbeidingen. Søkeren skal framlegge en rapport som omfatter følgende opplysninger:

– type og mengde gjenvunnet avfall,

– type sluttbehandling,

– opplysninger om ombruk (internt eller eksternt i produksjonsprosessen) av avfallsmaterialer og sekundære 
materialer i produksjonen av nye produkter.

Minst 85 vektprosent av den samlede avfallsmengden som framkommer ved prosessen eller prosessene(2), skal 
gjenvinnes i samsvar med de alminnelige vilkårene og definisjonene fastsatt i rådsdirektiv 75/442/EØF(3).

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge relevante dokumenter, utarbeidet på grunnlag av f.eks. massebalanser 
og/eller miljørapporteringssystemer, som viser oppnådd gjenvinningsgrad, internt eller eksternt, f.eks. ved hjelp av 
resirkulering, ombruk eller regenerering.

6. Bruksfase

6.1 Utslipp av farlige stoffer (bare for glaserte fliser)

For å begrense mulige utslipp av farlige stoffer under bruksfasen og ved slutten av levetiden for glaserte fliser, skal 
produktene kontrolleres etter prøvingsmetoden EN ISO 10545-15. Følgende grenseverdier skal ikke overskrides:

Parameter Grenseverdi (mg/m2) Prøvingsmetode

Pb 80 EN ISO 10545-15

Cd 7 EN ISO 10545-15

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en analyse og prøvingsrapporter med hensyn til de ovennevnte 
utslippsparametrene. Dette skal omfatte en erklæring om at produktet er i samsvar med kravene i rådsdirektiv 89/106/
EØF(4) og med aktuelle harmoniserte standarder utarbeidet av CEN og offentliggjort i Den europeiske unions tidende.

7. Emballering

Papp som brukes til å emballere sluttproduktet, skal være beregnet på ombruk eller bestå av 70 % gjenvunnet materiale.

(1) EUT L 102 av 11.4.2006, s. 15.
(2) Prosessavfall omfatter ikke avfall fra vedlikehold, organisk avfall og avfall fra byområder som stammer fra hjelpevirksomhet og 

kontorvirksomhet.
(3) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39.
(4) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 36/252 25.6.2015

Vurdering og kontroll: Et eksemplar av produktemballasjen skal framlegges sammen med en erklæring om samsvar 
med alle kravene.

8. Egnethet til bruk

Produktet skal være egnet til bruk. Egnetheten kan påvises ved hjelp av data fra ISO- eller CEN-prøvingsmetoder eller 
tilsvarende metoder som f.eks. nasjonale eller interne prøvingsmetoder.

Det skal tydelig angis hvilken type bruk produktet egner seg til: vegg, gulv eller vegg/gulv dersom egnet til begge deler.

Vurdering og kontroll: Det skal framlegges nærmere opplysninger om prøvingsmetodene og resultatene av disse samt 
en erklæring om at produktet er egnet til bruk, som bygger på øvrige opplysninger om den beste bruken av produktet 
for sluttbrukeren. I henhold til direktiv 89/106/EØF antas en vare å være egnet til bruk dersom den er i samsvar med 
en harmonisert standard, en europeisk teknisk godkjenning eller en ikke-harmonisert teknisk spesifikasjon anerkjent 
på fellesskapsplan. EFs samsvarsmerke «CE» på byggevarer er en attestering av samsvar som er lett å kjenne igjen for 
produsentene, og kan anses som tilstrekkelig i denne sammenheng.

9. Informasjon til forbrukerne

Produktet skal selges med en bruksanvisning som inneholder alminnelige og tekniske råd om riktig bruk av 
produktet og om vedlikehold. Følgende opplysninger skal finnes på produktets emballasje og/eller i den medfølgende 
dokumentasjonen:

a) opplysninger om at produktet er tildelt fellesskapsmiljømerket sammen med en kortfattet forklaring av hva dette 
betyr, i tillegg til de generelle opplysningene i logoens felt 2,

b) anbefalinger for bruk og vedlikehold av produktet. I disse opplysningene bør alle instruksjoner som særlig omhandler 
bruk og vedlikehold av produktet være framhevet. Når det er aktuelt, bør produktets egenskaper under vanskelige 
klimatiske eller andre bruksforhold nevnes, f.eks. frostbestandighet/vannabsorpsjon, bestandighet mot flekker, 
bestandighet mot kjemikalier, nødvendig forberedelse av underlaget som skal dekkes, rengjøringsanvisninger, 
anbefalt rengjøringsmiddel og rengjøringshyppighet. Om mulig bør også produktets forventede tekniske levetid 
angis, som et gjennomsnitt eller som en verdiskala,

c) en angivelse av retursystemer og sluttbehandlingsmåter,

d) opplysninger om fellesskapsmiljømerket og om de tilknyttede produktgruppene, sammen med følgende tekst (eller 
tilsvarende): «For flere opplysninger, se fellesskapsmiljømerkets nettsted: http://www.ecolabel.eu».

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøve av emballasjen og/eller vedlagte tekster.

10. Opplysninger på miljømerket

Følgende opplysninger skal angis i felt 2 på miljømerket:

Naturprodukter:

– redusert virkning av utvinningen på habitater og naturressurser,

– begrensede utslipp fra overflatebehandling,

– bedre forbrukerinformasjon og avfallshåndtering.

Bearbeidede produkter:

– redusert energiforbruk i produksjonsprosessen,

– reduserte utslipp til luft og til vann,

– bedre forbrukerinformasjon og avfallshåndtering.

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøve av emballasjen og/eller vedlagte tekster.

____________
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Teknisk tillegg for harde dekker

Søkeren skal framlegge alle opplysninger som kreves, basert på beregninger, målinger og prøvinger utført i tidsrommet 
umiddelbart før søknaden. Målingene skal være representative for den aktuelle prøvingsserien og være i samsvar med 
eventuelle andre deler av søknaden.

A1 Utvinning av råvarer – definisjon av indikatorer og vekter

L u k k e t  g r u n n v a n n s r e s e r v o a r

Med «lukket grunnvannsreservoar» menes et artesisk grunnvannsreservoar.

G j e n n o m s n i t t l i g  v a n n f ø r i n g  f o r  o v e r f l a t e v a n n

Ved beregning av gjennomsnittlig vannføring i vassdraget som påvirkes av steinbruddet, skal det tas hensyn til det 
regulerte arealet av det aktuelle steinbruddet. Beregningen skal foretas ved å multiplisere tverrsnittet av vannføringen 
med vannets hastighet. Verdiene skal være representative for et tidsrom på minst 12 måneder.

B e s k r i v e l s e  a v  i n d i k a t o r e n e

I.1. Kvotient for resirkulering av vann

Se A3.

I.2. Kvotient for steinbruddets virkning

Ved beregning av I.2 måles berørt areal, som omfatter brytingsfronten og aktive tippområder samt regulert areal. 
Arealene skal måles under drift.

I.3. Naturressursavfall

Ved beregning av I.3 anslås volumet av utnyttbart materiale i forhold til samlet årsvolum av utvunnet materiale. Med 
«utnyttbart materiale» menes hele det volum som kan brukes i enhver prosess, f.eks. kommersielt utnyttbare blokker, 
tilslagsmateriale og alt annet som kan utnyttes videre.

I.4. Luftkvalitet

Denne indikatoren er definert i rådsdirektiv 1999/30/EF(1). Ved beregning av I.4 måles PM 10-svevestøv langs kanten 
av brytingsområdet i henhold til de særlige kravene i prøvingsmetoden og de alminnelige bestemmelsene i direktivet 
(PM 10 er definert i artikkel 2 nr. 11). Prøvingsmetoden er definert i EN 12341.

I.5. Vannkvalitet

Denne indikatoren gjelder de samlede utslipp av suspenderte faste stoffer i overflatevann som forlater steinbruddområdet 
etter behandling. Ved beregning av I.5 måles den samlede mengde suspenderte faste stoffer etter prøvingsmetoden i ISO 
5667-17.

I.6. Støy

Denne indikatoren gjelder det registrerte støynivået langs kanten av brytingsområdet. Støy som ikke er impulsstøy, skal 
måles. Ved beregning av I.6 måles støyen etter prøvingsmetoden i ISO 1996-1.

B e s k r i v e l s e  a v  v e k t e n e

W1. Klassifisering etter vern av jordsmonnet / mulig arealbruk

I henhold til Det europeiske jordbyrå skal jord inndeles i åtte klasser etter mulig arealbruk og begrensninger med hensyn 
til dyrkingsformål. Her følger en kortfattet beskrivelse av disse klassene:

– Jord av klasse I har små begrensninger med hensyn til bruk.

– Jord av klasse II har moderate begrensninger med hensyn til valg av planter, eller krever moderate vernetiltak.

– Jord av klasse III har betydelige begrensninger med hensyn til valg av planter, og/eller krever særlige vernetiltak.

(1) EFT L 163 av 29.6.1999, s. 41.
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– Jord av klasse IV har svært betydelige begrensninger med hensyn til valg av planter, og/eller krever svært 
omhyggelig forvaltning.

– Jord av klasse V har liten eller ingen risiko for erosjon, men har andre uopprettelige begrensninger som gjør at jorden 
først og fremst egner seg til beitemark, utmark eller skog, eller til å gi næring og ly til viltlevende dyrebestander.

– Jord av klasse VI har betydelige begrensninger, som gjør jorden generelt uegnet til dyrking, slik at den først og 
fremst egner seg til beitemark, utmark eller skog, eller til å gi næring og ly til viltlevende dyrebestander.

– Jord av klasse VII har svært betydelige begrensninger, som gjør jorden uegnet til dyrking, slik at den først og fremst 
egner seg til beitemark eller skog, eller til habitat for viltlevende dyrebestander.

– Jord og ulike områder av klasse VIII har begrensninger som utelukker kommersiell utnyttelse for landbruksformål 
og begrenser bruken til rekreasjon, bevaring av viltlevende dyrebestander, vannforsyning eller estetiske formål.

A2 Valg av råvarer

Med «gjenvinning i lukket omløpssystem» menes gjenvinning av avfall til samme type produkt. I forbindelse med 
sekundært materiale som oppstår i produksjonsprosessen (f.eks. overskuddsmateriale eller rester), menes med 
«gjenvinning i lukket omløpssystem» at materialene anvendes på nytt i den samme prosessen.

A3 Kvotient for resirkulering av vann

Kvotienten for resirkulering av vann skal beregnes ved bruk av følgende formel, der termene er definert i figur A1:

Kvotient for resirkulering = Resirkulert spillvann ∙ 100  =
R

∙ 100Samlet vannmengde som forlater prosessen W1

Figur A1: Kretsdiagram for beregning av kvotienten for resirkulering av vann(1)

Med «spillvann» menes bare vann som er blitt brukt i produksjonsanlegg, ikke ferskvann i form av regnvann og 
grunnvann.

A4 Beregning av energiforbruk (PER, ERF)

Ved beregningen av prosessenergibehov (PER) eller energibehov ved brenning (ERF) skal faktiske energibærere 
brukes, enten beregningen gjelder hele anlegget eller bare brenningsfasen. Brenselets brutto varmeverdi skal brukes til å 
omregne energienhetene i MJ (tabell A1). Ved bruk av andre typer brensel skal varmeverdien som brukes i beregningen, 
angis. Med elektrisitet menes netto elektrisitetsmengde fra nettet og intern produksjon av elektrisitet, uttrykt som 
elektrisk kraft.

(1) «W» står for spillvann som slippes ut i miljøet.

Ferskvann

Prosessvann

Resirkulert 
spillvann

Spillvann

Fordamping

Samlet vannmengde 
som forlater prosessen

PROSESS
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Ved beregning av PER til produksjon av agglomerert stein skal det tas hensyn til alle energistrømmer som tilføres 
produksjonsanlegget i form av brensel og elektrisitet.

Ved beregning av PER til produksjon av terrassofliser skal det tas hensyn til alle energistrømmer som tilføres 
produksjonsanlegget i form av brensel og elektrisitet.

Ved beregning av ERF til produksjon av keramiske fliser skal det tas hensyn til alle energistrømmer som tilføres alle 
ovner i form av brensel til brenningsfasen.

Ved beregning av ERF til produksjon av leirfliser skal det tas hensyn til alle energistrømmer som tilføres alle ovner i 
form av brensel til brenningsfasen.

Ved beregning av PER til produksjon av sement skal det tas hensyn til alle energistrømmer som tilføres 
produksjonssystemet i form av brensel og elektrisitet.

Tabell A1

Tabell for beregning av PER eller ERF (se tekst for forklaringer)

Produksjons periode Dager Fra Til

Produksjon (kg)

Brensel Mengde Enhet Omregnings-
faktor

Energi (MJ)

Naturgass kg 54,1

Naturgass Nm3 38,8

Butan kg 49,3

Parafin kg 46,5

Bensin kg 52,7

Diesel kg 44,6

Gassolje kg 45,2

Tung brennolje kg 42,7

Bituminøst steinkull kg 30,6

Antrasitt kg 29,7

Trekull kg 33,7

Industrikoks kg 27,9

Elektrisitet (fra nettet) kWh 3,6

Energi totalt

Spesifikt energiforbruk (MJ/kg produkt)

A5 Beregning av vannforbruk

Det spesifikke forbruket av ferskvann skal beregnes på følgende måte:

CWp-a = (Wp + Wa)/Pt

Cwp-a = Spesifikt forbruk av ferskvann. Resultatene uttrykkes i m3/tonn, tilsvarende l/kg,

Pt = samlet lagret produksjon i tonn,

Wp = vann fra brønner, som utelukkende er beregnet på industriell bruk (unntatt vann fra brønner til 
husholdningsbruk, vanning og annen ikke-industriell bruk), i m3,

Wa = vann fra vannledning, som utelukkende er beregnet på industriell bruk (unntatt vann fra vannledning til 
husholdningsbruk, vanning og annen ikke-industriell bruk), i m3.

Systemets grenser gjelder fra råvarer til brenning.
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A6 Utslipp til luft (bare for bearbeidede produkter)

Faktorene for utslipp av forurensende stoffer til luft skal beregnes på følgende måte:

– Konsentrasjonen av avgasser som slippes ut i miljøet, skal beregnes for hver av parametrene i tabellene.

– Målingene som brukes i beregningene, skal utføres etter prøvingsmetodene angitt i tabellene.

– Prøvene skal være representative for den aktuelle produksjonen.

______________________________
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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 rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 27. november 2008 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standards Board) internasjonal 
standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1: 
«Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for 
finansiell rapportering», heretter kalt «den omarbeidede 
IFRS 1». Den omarbeidede IFRS 1 erstatter den 
eksisterende IFRS 1 for å gjøre IFRS 1 enklere å anvende 
og endre i framtiden. Den omarbeidede IFRS 1 fjerner 
også visse foreldede retningslinjer fra standarden og 
inneholder mindre endringer av ordlyden. De nåværende 
kravene endres imidlertid ikke.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) bekrefter at den omarbeidede IFRS 1 
oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar 
med kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 26.11.2009, s. 6, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 20.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

  om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe 
for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen 
med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser 
fra European Financial Reporting Advisory Group  
(EFRAG)(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen 
vurdert EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være 
balansert og objektiv, og underrettet Kommisjonen om 
dette.

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres IFRS 
1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for 
finansiell rapportering» til IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av 
internasjonale standarder for finansiell rapportering (omarbeidet 
i 2008)», som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende IFRS 1 som fastsatt i vedlegget til 
denne forordning, senest fra første dag i det første regnskapsåret 
som begynner etter 31. desember 2009.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1136/2009

av 25. november 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1(*)

2015/EØS/36/27

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

Utferdiget i Brussel, 25. november 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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IFRS 1 Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering
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opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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INTERNASJONAL STANDARD FOR FINANSIELL RAPPORTERING 1

Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering

FORMÅL

1 Formålet med denne IFRS er å sikre at et foretaks første IFRS-finansregnskap, samt foretakets delårsrapporter for 
den del av perioden som omfattes av dette finansregnskapet, inneholder opplysninger av høy kvalitet som 

a) er oversiktlige for brukere og sammenlignbare for alle periodene som presenteres,

b) utgjør et egnet utgangspunkt for regnskapsføring i samsvar med internasjonale standarder for finansiell 
rapportering (IFRS-er), og

c) kan framskaffes uten at kostnadene overstiger nytten.

VIRKEOMRÅDE

2 Et foretak skal anvende denne IFRS på

a) sitt første IFRS-finansregnskap, og

b) alle eventuelle delårsrapporter som det presenterer i samsvar med IAS 34: «Delårsrapportering» for den del av 
perioden som omfattes av foretakets første IFRS-finansregnskap.

3 Et foretaks første IFRS-finansregnskap er det første årsregnskapet der foretaket anvender IFRS-er ved å gi en 
eksplisitt og uforbeholden erklæring om at finansregnskapet er i samsvar med IFRS-er. Finansregnskap i samsvar 
med IFRS-er betyr foretakets første IFRS-finansregnskap dersom foretaket for eksempel 

a) har presentert sitt seneste finansregnskap

i) i henhold til nasjonale krav som ikke i alle henseender er i samsvar med IFRS-er,

ii) i alle henseender i samsvar med IFRS-er, bortsett fra at finansregnskapet ikke inneholder en eksplisitt og 
uforbeholden erklæring om at det er i samsvar med IFRS-er,

iii) med en eksplisitt erklæring om samsvar med noen, men ikke alle IFRS-er,

iv) i henhold til nasjonale krav som ikke er i samsvar med IFRS-er, men der det er benyttet enkeltstående 
IFRS-er til regnskapsføring av poster som det ikke fantes nasjonale krav for, eller

v) i henhold til nasjonale krav, med en avstemming av enkelte beløp til de beløp som ble fastsatt i henhold til 
IFRS-er,

b) har utarbeidet finansregnskap i henhold til IFRS-er bare for intern bruk, uten å gjøre det tilgjengelig for 
foretakets eiere eller andre eksterne brukere,

c) har utarbeidet en rapporteringspakke i henhold til IFRS-er for konsolideringsformål, uten å utarbeide et 
fullstendig sett av finansregnskaper slik det er definert i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap (revidert i 
2007)», eller

d) ikke har presentert finansregnskap for tidligere regnskapsperioder.

4 Denne standard kommer til anvendelse når et foretak første gang anvender IFRS-er. Den kommer for eksempel ikke 
til anvendelse når et foretak

a) slutter å presentere finansregnskap i henhold til nasjonale krav, og foretaket tidligere har presentert dette samt et 
annet sett av finansregnskaper som inneholdt en eksplisitt og uforbeholden erklæring om samsvar med IFRS-er,

b) har presentert finansregnskap foregående år i henhold til nasjonale krav, og dette finansregnskapet inneholdt en 
eksplisitt og uforbeholden erklæring om samsvar med IFRS-er, eller

c) har presentert finansregnskap foregående år som inneholdt en eksplisitt og uforbeholden erklæring om samsvar 
med IFRS-er, selv om revisorene i sin revisjonsberetning har tatt forbehold om dette finansregnskapet.
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5 Denne standard kommer ikke til anvendelse på endringer i regnskapsprinsipper foretatt av et foretak som allerede 
anvender IFRS-er. Slike endringer er underlagt

a) krav som gjelder endringer i regnskapsprinsipper i IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige 
estimater og feil», og

b) særlige overgangsbestemmelser i andre IFRS-er.

INNREGNING OG MÅLING

IFRS-åpningsbalanse

6 Et foretak skal utarbeide en IFRS-åpningsbalanse på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dette er utgangspunktet 
for foretakets regnskapsføring i henhold til IFRS-er.

Regnskapsprinsipper

7 Et foretak skal benytte de samme regnskapsprinsippene i sin IFRS-åpningsbalanse og i alle perioder som 
presenteres i foretakets første IFRS-finansregnskap. Disse regnskapsprinsippene skal være i samsvar med 
alle IFRS-er som er trådt i kraft ved utgangen av den første IFRS-rapporteringsperioden, bortsett fra i de 
tilfeller som framgår av nr. 13–19 og vedlegg B-E.

8 Et foretak skal ikke anvende ulike versjoner av IFRS-er som har vært i kraft tidligere. Et foretak kan anvende en ny 
IFRS som ennå ikke er påbudt dersom den aktuelle standarden tillater tidligere anvendelse.

Eksempel: Konsistent anvendelse av de nyeste versjonene av IFRS-er

Bakgrunn

Slutten av foretak As første IFRS-rapporteringsperiode er 31. desember 20X5. Foretak A bestemmer at i dette 
finansregnskapet skal det presenteres sammenligningsinformasjon for bare ett år (se nr. 21). Foretakets tidspunkt 
for overgang til IFRS-er er derfor ved igangsetting av foretakets aktiviteter 1. januar 20X4 (eller tilsvarende ved 
avslutningen av foretakets aktiviteter 31. desember 20X3). Foretak A presenterte 31. desember hvert år og fram til 
og med 31. desember 20X4 sitt finansregnskap i henhold til sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.

Anvendelse av krav

Det kreves at foretak A anvender de IFRS-er som er i kraft for perioder som avsluttes 31. desember 20X5 ved 

a) utarbeidelse og presentasjon av foretakets IFRS-åpningsbalanse 1. januar 20X4, og 

b) utarbeiding og presentasjon av foretakets balanseoppstilling for 31. desember 20X5 (herunder 
sammenligningstall for 20X4), oppstilling over totalresultat, oppstilling over endringer i egenkapital og 
oppstilling over kontantstrømmer for året fram til 31. desember 20X5 (herunder sammenligningstall for 20X4) 
og opplysninger (herunder sammenligningsinformasjon for 20X4).

Dersom en ny IFRS ennå ikke er påbudt, men tillater tidligere anvendelse, tillates foretak A, men pålegges ikke, å 
anvende den aktuelle standarden på foretakets første IFRS-finansregnskap.

9 Overgangsbestemmelsene i andre IFRS-er kommer til anvendelse på endringer i regnskapsprinsipper foretatt av et 
foretak som allerede benytter IFRS-er, men de kommer ikke til anvendelse for en førstegangsbrukers overgang til 
IFRS-er, bortsett fra slik det er angitt i vedlegg B-E.

10 Bortsett fra i de tilfeller som er beskrevet i nr. 13–19 og i vedlegg B-E, skal et foretak i sin IFRS-åpningsbalanse

a) innregne alle eiendeler og forpliktelser som IFRS-er krever innregnet,

b) ikke innregne poster som eiendeler eller forpliktelser dersom IFRS-er ikke tillater slik innregning,

c) omklassifisere poster som foretaket har innregnet i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper som én 
type eiendel, forpliktelse eller bestanddel av egenkapitalen, men som er en annen type eiendel, forpliktelse eller 
bestanddel av egenkapitalen i henhold til IFRS-er, og

d) anvende IFRS-er ved måling av alle innregnede eiendeler og forpliktelser.
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11 Regnskapsprinsippene som et foretak benytter i sin IFRS-åpningsbalanse, kan skille seg fra tidligere nasjonale 
regnskapsprinsipper som ble benyttet for samme tidspunkt. Justeringene som følger av dette, oppstår av hendelser 
og transaksjoner før tidspunktet for overgang til IFRS-er. Et foretak skal derfor innregne disse justeringene direkte 
i opptjent egenkapital (eller eventuelt i en annen egenkapitalkategori) på tidspunktet for overgang til IFRS-er.

12 Denne standard fastsetter to kategorier av unntak fra prinsippet om at et foretaks IFRS-åpningsbalanse skal være i 
samsvar med hver enkelt IFRS:

a) Vedlegg B forbyr tilbakevirkende anvendelse av enkelte bestemmelser i andre IFRS-er.

b) Vedlegg C-E gir unntak fra enkelte krav i andre IFRS-er.

Unntak fra kravet om tilbakevirkende anvendelse av andre IFRS-er

13 Denne standard forbyr tilbakevirkende anvendelse av enkelte bestemmelser i andre IFRS-er. Disse unntakene er 
fastsatt i nr. 14–17 og i vedlegg B.

Estimater

14 Et foretaks estimater i henhold til IFRS-er på tidspunktet for overgang til IFRS-er skal stemme overens med 
estimater som er foretatt for samme tidspunkt i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper (etter 
justering for å gjenspeile en eventuell forskjell i regnskapsprinsipper), med mindre det foreligger objektiv 
dokumentasjon om at disse estimatene var feil.

15 Et foretak kan motta opplysninger etter tidspunktet for overgang til IFRS-er om estimater som det hadde foretatt 
i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. I henhold til nr. 14 skal et foretak behandle mottak av slike 
opplysninger på samme måte som hendelser etter rapporteringsperioden som det ikke skal tas hensyn til i henhold 
til IAS 10: «Hendelser etter rapporteringsperioden». Et eksempel på dette er at et foretaks tidspunkt for overgang til 
IFRS-er er 1. januar 20X4, og nye opplysninger av 15. juli 20X4 krever endring av et estimat foretatt 31. desember 
20X3 i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. Foretaket skal ikke gjenspeile de nye opplysningene i 
sin IFRS-åpningsbalanse (med mindre estimatene trenger justering for eventuelle forskjeller i regnskapsprinsipper 
eller det foreligger objektiv dokumentasjon om at disse estimatene var feil). Foretaket skal i stedet gjenspeile disse 
nye opplysningene i resultatet (eller eventuelt i andre inntekter og kostnader) for året som ble avsluttet 31. desember 
20X4.

16 Et foretak kan ha behov for å foreta estimater i henhold til IFRS-er på tidspunktet for overgang til IFRS-er som ikke 
var påkrevd på samme tidspunkt i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. For å oppnå samsvar med 
IAS 10 skal estimatene i henhold til IFRS-er gjenspeile forhold som forelå på tidspunktet for overgang til IFRS-
er. Særlig skal estimater på tidspunktet for overgang til IFRS-er for markedspriser, rentesatser eller valutakurser 
gjenspeile markedsforholdene på dette tidspunktet.

17 Nr. 14–16 kommer til anvendelse på IFRS-åpningsbalanse. De kommer også til anvendelse på en 
sammenligningsperiode presentert i et foretaks første IFRS-finansregnskap, der henvisningene til tidspunktet for 
overgang til IFRS-er blir erstattet med henvisninger til avslutningen av den aktuelle sammenligningsperioden.

Unntak fra andre IFRS-er

18 Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av unntakene i vedlegg C-E. Et foretak skal ikke anvende disse unntakene 
analogt på andre poster.

19 Enkelte unntak i vedlegg C-E viser til virkelig verdi. Ved fastsettelse av virkelige verdier i samsvar med denne 
standard skal et foretak anvende definisjonen av virkelig verdi i vedlegg A og eventuell mer spesifikk veiledning 
i andre IFRS-er med hensyn til fastsettelse av virkelige verdier for den aktuelle eiendelen eller forpliktelsen. De 
virkelige verdiene skal gjenspeile forhold som forelå på tidspunktet som de ble fastsatt for.

PRESENTASJON OG OPPLYSNINGER

20 Denne standard inneholder ingen unntak fra kravene til presentasjon og opplysninger i andre IFRS-er.

Sammenligningsinformasjon

21 For å overholde IAS 1 skal et foretaks første IFRS-finansregnskap minst inneholde tre balanseoppstillinger, to 
oppstillinger over totalresultatet, to separate resultatregnskaper (dersom disse presenteres), to oppstillinger 
over kontantstrømmer og to oppstillinger over endringer i egenkapital, samt tilhørende noter, herunder 
sammenligningsinformasjon.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 36/262 25.6.2015

Sammenligningsinformasjon og historiske sammendrag som ikke utarbeides i henhold til IFRS-er

22 Enkelte foretak presenterer historiske sammendrag av utvalgte data for perioder forut for den første perioden 
som de presenterer fullstendig sammenligningsinformasjon i henhold til IFRS-er for. Denne standard krever 
ikke slike sammendrag for at den skal være i samsvar med kravene til innregning og måling i IFRS-er. Videre 
presenterer enkelte foretak sammenligningsinformasjon i samsvar med tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, 
samt den sammenligningsinformasjonen som krevdes av IAS 1. I alle finansregnskaper som inneholder historiske 
sammendrag eller sammenligningsinformasjon i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, skal et foretak 

a) tydelig angi at opplysninger i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ikke er utarbeidet i henhold til 
IFRS-er, og

b) opplyse om arten av de viktigste justeringene som ville ha ført til samsvar med IFRS-er. Et foretak trenger ikke 
kvantifisere disse justeringene.

Forklaring på overgang til IFRS-er

23 Et foretak skal forklare hvordan overgangen fra tidligere nasjonale regnskapsprinsipper til IFRS-er har 
påvirket foretakets rapporterte finansielle stilling, finansielle inntjening og kontantstrømmer.

Avstemminger

24 For å være i samsvar med nr. 23 skal et foretaks første IFRS-finansregnskap inneholde

a) Avstemminger av foretakets egenkapital rapportert i samsvar med tidligere nasjonale regnskapsprinsipper mot 
foretakets egenkapital i henhold til IFRS-er for begge de følgende tidspunktene:

i) tidspunktet for overgang til IFRS-er, og

ii) utgangen av den siste perioden som ble presentert i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper i 
foretakets siste årsregnskap.

b) En avstemming til foretakets totalresultat i henhold til IFRS-er for den siste perioden i foretakets siste 
årsregnskap. Utgangspunktet for denne avstemmingen skal være totalresultatet i henhold til tidligere nasjonale 
regnskapsprinsipper for den samme perioden eller, dersom et foretak ikke rapporterte noe slikt totalresultat, 
resultatet i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.

c) Dersom foretaket første gang har innregnet eller reversert eventuelle tap ved verdifall ved utarbeidingen av sin 
IFRS-åpningsbalanse, de opplysningene som IAS 36: «Verdifall på eiendeler» ville ha krevd dersom foretaket 
hadde innregnet disse tapene ved verdifall eller reverseringene i den perioden som begynner med tidspunktet 
for overgang til IFRS-er.

25 De avstemmingene som kreves av nr. 24 a) og b), skal inneholde tilstrekkelige detaljer til å sette brukere i stand til 
å forstå de vesentligste justeringene i balanseoppstillingen og i oppstillingen over totalresultatet. Dersom et foretak 
presenterte en oppstilling over kontantstrømmer i henhold til sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, skal det 
også forklare de vesentligste justeringene av oppstillingen over kontantstrømmer.

26 Dersom et foretak blir oppmerksom på feil som er gjort i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, skal 
avstemmingen som kreves av nr. 24 a) og b), skille ut opprettingen av disse feilene fra endringer i regnskapsprinsipper.

27 IAS 8 omhandler ikke endringer i regnskapsprinsipper som skjer når et foretak anvender IFRS-er første gang. 
Derfor gjelder ikke kravene i IAS 8 om opplysninger om endringer i regnskapsprinsipper for et foretaks første 
IFRS-finansregnskap.

28 Dersom et foretak ikke har presentert noe finansregnskap for tidligere perioder, skal foretakets første IFRS-
finansregnskap opplyse om dette.

Øremerking av finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser

29 Det er tillatt for et foretak å øremerke en tidligere innregnet finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse som 
finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, eller en finansiell eiendel som 
tilgjengelig for salg i samsvar med D19. Foretaket skal på tidspunktet for øremerkingen opplyse om den virkelige 
verdien av de finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser som er øremerket i hver kategori, samt deres 
klassifisering og balanseførte verdi i tidligere finansregnskap.
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Bruk av virkelig verdi som estimert anskaffelseskost

30 Dersom et foretak i sin IFRS-åpningsbalanse bruker virkelig verdi som estimert anskaffelseskost for en enhet av 
eiendom, anlegg og utstyr, en investeringseiendom eller en immateriell eiendel (se D5 og D7), skal foretakets IFRS-
finansregnskap for hver post i IFRS-åpningsbalansen opplyse om

a) det samlede beløpet for disse virkelige verdiene, og

b) de samlede justeringene av de balanseførte verdiene som var rapportert i henhold til tidligere nasjonale 
regnskapsprinsipper.

Bruk av estimert anskaffelseskost for investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak

31 Dersom et foretak i sin IFRS-åpningsbalanse bruker estimert anskaffelseskost for en investering i et datterforetak, 
felleskontrollert foretak eller tilknyttet foretak i sitt separate finansregnskap (se D15), skal foretaket i sitt første 
separate IFRS-regnskap opplyse om 

a) samlet estimert anskaffelseskost for de investeringene der estimert anskaffelseskost tilsvarer investeringenes 
balanseførte verdi i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper,

b) samlet estimert anskaffelseskost for disse investeringene der estimert anskaffelseskost er lik virkelig verdi, og

c) de samlede justeringene av de balanseførte verdiene som var rapportert i henhold til tidligere nasjonale 
regnskapsprinsipper.

Delårsrapporter

32 Dersom et foretak presenterer en delårsrapport i henhold til IAS 34 for en del av perioden som omfattes av foretakets 
første IFRS-finansregnskap, skal foretaket, for å være i samsvar med nr. 23, oppfylle følgende krav i tillegg til 
kravene i IAS 34:

a) Hver slik delårsrapport skal, dersom foretaket presenterte en delårsrapport for den sammenlignbare 
delårsperioden i det umiddelbart foregående regnskapsåret, inneholde avstemminger av 

i) foretakets egenkapital i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ved avslutningen av den 
sammenlignbare delårsperioden mot foretakets egenkapital i henhold til IFRS-er på dette tidspunktet, og

ii) en avstemming til dets totalresultat i henhold til IFRS-er for denne sammenlignbare delårsperioden 
(inneværende og hittil i år). Utgangspunktet for denne avstemmingen skal være totalresultatet i henhold 
til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper for den aktuelle perioden eller, dersom et foretak ikke har 
rapportert noe slikt totalresultat, resultatet i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.

b) I tillegg til de avstemmingene som kreves av bokstav a), skal et foretaks første delårsrapport i henhold til IAS 34 
for den delen av perioden som omfattes av foretakets første IFRS-finansregnskap, omfatte de avstemmingene 
som er beskrevet i nr. 24 a) og b) (supplert av de detaljopplysningene som kreves av nr. 25 og 26), eller en 
krysshenvisning til et annet offentliggjort dokument som inneholder disse avstemmingene.

33 IAS 34 setter opp minstekrav til opplysninger som er basert på forutsetningen om at brukere av delårsrapporten også 
har tilgang til det siste årsregnskapet. IAS 34 krever imidlertid også at et foretak opplyser om «eventuelle hendelser 
eller transaksjoner som er vesentlige for å forstå inneværende delårsperiode». Dersom en førstegangsbruker i sitt 
siste årsregnskap i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ikke har gitt opplysninger som er vesentlige 
for en forståelse av gjeldende delårsperiode, skal foretakets delårsrapport gi disse opplysningene, eller inneholde en 
krysshenvisning til et annet offentliggjort dokument som inneholder disse opplysningene.

IKRAFTTREDELSE

34 Et foretak skal anvende IFRS 1 dersom foretakets første IFRS-finansregnskap omfatter en periode som begynner 1. 
juli 2009 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.

35 Et foretak skal anvende endringene i D1 n) og D23 på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 
2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 23: «Låneutgifter» (endret i 2007) på en tidligere periode, får 
endringene anvendelse på den tidligere perioden.
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36 IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» (revidert i 2008) endret nr. 19, C1 og C4 f) og g). Dersom et foretak 
anvender IFRS 3 (revidert i 2008) på en tidligere periode, får endringene også anvendelse på den tidligere perioden.

37 IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» (endret i 2008) endret nr. 13 og B7. Dersom et foretak 
anvender IAS 27 (endret i 2008) på en tidligere periode, får endringene anvendelse på den tidligere perioden.

38 Ved «Anskaffelseskost for en investering i et datterforetak, felleskontrollert foretak eller tilknyttet foretak» 
(endringer av IFRS 1 og IAS 27), utstedt i mai 2008, ble nr. 31, D1 g), D14 og D15 tilføyd. Et foretak skal anvende 
disse numrene på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Tidligere anvendelse 
er tillatt. Dersom et foretak anvender numrene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette.

39 B7 ble endret ved «Forbedringer av IFRS-er», utstedt i mai 2008. Et foretak skal anvende disse endringene på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juli 2009 eller senere. Dersom et foretak anvender IAS 27 
(endret i 2008) på en tidligere periode, får endringene anvendelse på den tidligere perioden.

OPPHEVING AV IAS 1 (UTGITT 2003)

40 Denne IFRS erstatter IFRS 1 (utgitt i 2003 og endret i mai 2008).

Vedlegg A

Definisjoner

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

Tidspunkt for overgang til IFRS-er Begynnelsen av den tidligste perioden da et foretak 
presenterer fullstendig sammenligningsinformasjon i 
henhold til IFRS-er i sitt første IFRS-finansregnskap.

Estimert anskaffelseskost Et beløp brukt som et surrogat for anskaffelseskost eller 
avskrevet anskaffelseskost på et gitt tidspunkt. Påfølgende 
avskrivning forutsetter at foretaket i utgangspunktet 
hadde innregnet eiendelen eller forpliktelsen på det gitte 
tidspunktet, og at dens anskaffelseskost var lik estimert 
anskaffelseskost.

Virkelig verdi Det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse 
gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand 
mellom velinformerte, villige parter.

Første IFRS-finansregnskap Det første årsregnskapet der et foretak anvender 
internasjonale standarder for finansiell rapportering 
(IFRS-er) ved å gi en eksplisitt og uforbeholden erklæring 
om samsvar med disse standardene.

Første IFRS-rapporteringsperiode Den seneste rapporteringsperioden som omfattes av 
foretakets første IFRS-finansregnskap.

Førstegangsbruker Et foretak som presenterer sitt første IFRS-finansregnskap.

Internasjonale standarder for finansiell rapportering 
(IFRS-er)

Standarder og tolkninger vedtatt av IASB (International 
Accounting Standards Board). Disse omfatter 

a) internasjonale standarder for finansiell rapportering,

b) internasjonale regnskapsstandarder, og

c) tolkninger utarbeidet av Den internasjonale 
tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) 
eller dens forgjenger, Den faste tolkningskomité (SIC).

IFRS-åpningsbalanse Et foretaks balanseoppstilling på tidspunktet for overgang 
til IFRS-er.

Tidligere nasjonale regnskapsprinsipper Grunnlaget for regnskapsføring som en førstegangsbruker 
benyttet umiddelbart før anvendelse av IFRS-er.



25.6.2015 Nr. 36/265EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedlegg B

Unntak fra kravet om tilbakevirkende anvendelse av andre IFRS-er

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

B1 Et foretak skal anvende følgende unntak:

a) fraregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (nr. B2 og B3),

b) regnskapsføring av sikring (nr. B4-B6), og

c) ikke-kontrollerende eierinteresser (nr. B7).

Fraregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser

B2 Bortsett fra i de tilfeller som tillates av B3, skal en førstegangsbruker anvende fraregningskravene i IAS 39: 
«Finansielle instrumenter — innregning og måling» fremadrettet for transaksjoner som skjer 1. januar 2004 
eller senere. Med andre ord, dersom en førstegangsbruker har fraregnet ikke-derivative finansielle eiendeler 
eller ikke-derivative finansielle forpliktelser i henhold til sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper som 
følge av transaksjoner som skjedde før 1. januar 2004, skal førstegangsbrukeren ikke innregne disse eiendelene 
og forpliktelsene i henhold til IFRS-er (med mindre de oppfyller kravene til innregning som følge av en senere 
transaksjon eller hendelse).

B3 Uavhengig av B2 kan et foretak anvende fraregningskravene i IAS 39 med tilbakevirkende kraft fra et tidspunkt 
som foretaket selv velger, forutsatt at den informasjonen som er nødvendig for anvendelse av IAS 39 på finansielle 
eiendeler og finansielle forpliktelser som er fraregnet som en følge av tidligere transaksjoner, ble gitt på tidspunktet 
da disse transaksjonene opprinnelig ble regnskapsført.

Sikringsbokføring

B4 Et foretak skal, slik det kreves av IAS 39, på tidspunktet for overgang til IFRS-er 

a) måle alle derivater til virkelig verdi, og

b) eliminere alle utsatte tap og gevinster som oppstår av derivater som har vært rapportert i henhold til tidligere 
nasjonale regnskapsprinsipper, som om de var eiendeler eller forpliktelser.

B5 Et foretak skal i sin IFRS-åpningsbalanse ikke gjenspeile et sikringsforhold av en type som ikke kvalifiserer 
til sikringsbokføring i henhold til IAS 39 (for eksempel mange sikringsforhold der sikringsinstrumentet er et 
kontantinstrument eller en utstedt opsjon, der det sikrede elementet er en nettoposisjon eller der sikringen dekker 
renterisiko i en «holde-til-forfall»-investering). Dersom et foretak imidlertid har øremerket en nettoposisjon som 
en sikret post i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, kan foretaket øremerke en enkeltpost innenfor 
denne nettoposisjonen som en sikret post i samsvar med IFRS-er, forutsatt at foretaket ikke gjør dette senere enn på 
tidspunktet for overgang til IFRS-er.

B6 Dersom et foretak før tidspunktet for overgang til IFRS-er hadde øremerket en transaksjon som sikring, men 
sikringen ikke oppfyller betingelsene for sikringsbokføring i IAS 39, skal foretaket anvende nr. 91 og nr. 101 i 
IAS 39 for å avslutte sikringsbokføringen. Transaksjoner inngått før tidspunktet for overgang til IFRS-er skal ikke 
øremerkes med tilbakevirkende kraft som sikringer.

Ikke-kontrollerende eierinteresser

B7 En førstegangsbruker skal anvende følgende krav i IAS 27 (endret i 2008) fremadrettet fra tidspunktet for overgang 
til IFRS-er:

a) kravet i nr. 28 om at totalresultatet henføres til morforetakets eiere og til de ikke-kontrollerende eierinteressene, 
selv om dette medfører et underskudd hos de ikke-kontrollerende eierinteressene,

b) kravene i nr. 30 og 31 om regnskapsføring av endringer i morforetakets eierandel i et datterforetak som ikke 
medfører tap av kontroll, og

c) kravene i nr. 34–37 om regnskapsføring av tap av kontroll over et datterforetak, og de tilknyttede kravene i nr. 
8A i IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet».

Dersom en førstegangsbruker velger å anvende IFRS 3 (revidert i 2008) med tilbakevirkende kraft på tidligere 
virksomhetssammenslutninger, skal førstegangsbrukeren også anvende IAS 27 (endret i 2008) i samsvar med C1 i 
denne IFRS.
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Vedlegg C

Unntak for virksomhetssammenslutninger

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS. Et foretak skal anvende kravene nedenfor på virksomhetssammenslutninger 
som foretaket har innregnet før tidspunktet for overgang til IFRS-er.

C1 En førstegangsbruker kan velge ikke å anvende IFRS 3 (revidert i 2008) med tilbakevirkende kraft på tidligere 
virksomhetssammenslutninger (virksomhetssammenslutninger som skjedde før tidspunktet for overgang til IFRS-
er). Men dersom en førstegangsbruker omarbeider en virksomhetssammenslutning for at den skal være i samsvar med 
IFRS 3 (revidert i 2008), skal førstegangsbrukeren omregne alle senere virksomhetssammenslutninger og dessuten 
anvende IAS 27 (endret i 2008) fra samme tidspunkt. En førstegangsbruker som for eksempel velger å omregne 
en virksomhetssammenslutning som fant sted 30. juni 20X6, skal omregne alle virksomhetssammenslutninger som 
fant sted mellom 30. juni 20X6 og tidspunktet for overgang til IFRS-er, og skal dessuten anvende IAS 27 (endret i 
2008) fra 30. juni 20X6.

C2 Et foretak trenger ikke å anvende IAS 21: «Virkningene av valutakursendringer» med tilbakevirkende kraft på 
reguleringer av virkelig verdi og goodwill som stammer fra virksomhetssammenslutninger som fant sted før 
tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dersom foretaket ikke anvender IAS 21 med tilbakevirkende kraft på disse 
reguleringene av virkelig verdi og goodwill, skal foretaket behandle dem som eiendeler og forpliktelser i foretaket i 
stedet for som eiendeler og forpliktelser i det overtatte foretaket. Disse reguleringene av goodwill og virkelig verdi 
er derfor enten allerede uttrykt i foretakets funksjonelle valuta, eller de er ikke-monetære poster i utenlandsk valuta, 
som skal rapporteres med den valutakurs som ble anvendt i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper.

C3 Et foretak kan anvende IAS 21 med tilbakevirkende kraft på reguleringer av virkelig verdi og goodwill som stammer 
fra enten 

a) alle virksomhetssammenslutninger som fant sted før tidspunktet for overgang til IFRS-er, eller

b) alle virksomhetssammenslutninger som foretaket velger å omarbeide for å oppnå samsvar med IFRS 3, som 
tillatt etter C1 ovenfor.

C4 Dersom en førstegangsbruker ikke anvender IFRS 3 med tilbakevirkende kraft på en tidligere virksomhets-
sammenslutning, får dette følgende konsekvenser for virksomhetssammenslutningen:

a) Førstegangsbrukeren skal beholde den samme klassifiseringen (som en overtakelse foretatt av det juridisk 
overtakende foretaket, en omvendt overtakelse foretatt av det juridisk overtatte foretaket eller en sammenslåing 
av andeler) som i sitt forrige finansregnskap i henhold til nasjonale regnskapsprinsipper.

b) Førstegangsbrukeren skal på tidspunktet for overgang til IFRS-er innregne alle eiendeler og forpliktelser som 
denne har anskaffet eller overtatt ved en tidligere virksomhetssammenslutning, bortsett fra

i) enkelte finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som er fraregnet i henhold til tidligere nasjonale 
regnskapsprinsipper (se nr. B2), og 

ii) eiendeler, herunder goodwill, og forpliktelser som ikke ble innregnet i det overtakende foretakets 
konsoliderte balanseoppstilling i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, og som heller ikke 
ville kvalifisere til innregning i henhold til IFRS-er i det overtatte foretakets separate balanseoppstilling 
(se f)–i) nedenfor).

 Førstegangsbrukeren skal innregne en eventuell endring ved å justere opptjent egenkapital (eller eventuelt 
en annen kategori av egenkapital), med mindre endringen er resultat av innregning av en immateriell 
eiendel som tidligere inngikk i goodwill (se g) i) nedenfor).

c) Førstegangsbrukeren skal fra sin IFRS-åpningsbalanse utelukke alle poster innregnet i henhold til tidligere 
nasjonale regnskapsprinsipper som ikke kvalifiserer til innregning som eiendel eller forpliktelse i henhold til 
IFRS-er. Førstegangsbrukeren skal regnskapsføre endringer som følger av dette på følgende måte:

i) Førstegangsbrukeren kan ha klassifisert en tidligere virksomhetssammenslutning som en overtakelse, og 
som immateriell eiendel innregnet en post som ikke kvalifiserer til innregning som eiendel i henhold til 
IAS 38: «Immaterielle eiendeler». Førstegangsbrukeren skal omklassifisere denne posten (og eventuell 
tilknyttet utsatt skatt samt ikke-kontrollerende eierinteresser) som en del av goodwill (med mindre goodwill 
er trukket direkte fra egenkapitalen i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, se bokstav g) i) og 
i) nedenfor).

ii) Førstegangsbrukeren skal innregne alle andre endringer som følger av dette i opptjent egenkapital(1).

d) IFRS-er krever etterfølgende måling av enkelte eiendeler og forpliktelser på et grunnlag som ikke er basert 
på opprinnelig anskaffelseskost, for eksempel virkelig verdi. Førstegangsbrukeren skal måle disse eiendelene 
og forpliktelsene på dette grunnlaget i sin IFRS-åpningsbalanse, selv om de ble anskaffet eller overtatt ved 
en tidligere virksomhetssammenslutning. Førstegangsbrukeren skal innregne eventuelle endringer som følger 
av dette i den balanseførte verdien ved å justere opptjent egenkapital (eller eventuelt en annen kategori av 
egenkapital), og ikke goodwill.

(1) Slike endringer omfatter omklassifiseringer fra eller til immaterielle eiendeler dersom goodwill ikke ble innregnet som eiendel i 
henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. Denne situasjonen oppstår dersom foretaket i henhold til tidligere nasjonale 
regnskapsprinsipper: a) trakk goodwill direkte fra egenkapitalen, eller b) ikke behandlet virksomhetssammenslutningen som en 
overtakelse.
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e) Umiddelbart etter virksomhetssammenslutningen skal balanseført verdi i henhold til tidligere 
nasjonale regnskapsprinsipper av eiendeler som er anskaffet og forpliktelser som er overtatt ved denne 
virksomhetssammenslutningen, være deres estimerte anskaffelseskost på det aktuelle tidspunktet i henhold 
til IFRS-er. Dersom IFRS-er krever at disse eiendelene og forpliktelsene måles til anskaffelseskost på et 
senere tidspunkt, skal estimert anskaffelseskost være grunnlaget for avskrivning eller amortisering basert på 
anskaffelseskost fra og med tidspunktet for virksomhetssammenslutningen.

f) Dersom en eiendel som ble anskaffet eller en forpliktelse som ble overtatt ved en tidligere 
virksomhetssammenslutning, ikke ble innregnet i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, 
har den ikke en estimert anskaffelseskost lik null i sin IFRS-åpningsbalanse. Det overtakende foretaket 
skal i stedet innregne og måle denne i sin konsoliderte balanse på det grunnlag som IFRS-er ville kreve i 
det overtatte foretakets balanseoppstilling. Eksempel: Dersom det overtakende foretaket i henhold til 
tidligere nasjonale regnskapsprinsipper ikke hadde kapitalisert finansielle leieavtaler som ble overtatt i 
en tidligere virksomhetssammenslutning, skal det overtakende foretaket kapitalisere disse leieavtalene 
i sitt konsernregnskap, slik IAS 17: «Leieavtaler» ville krevd at det overtatte foretaket gjør i sin IFRS-
balanseoppstilling. Dersom det overtakende foretaket i henhold til sine tidligere nasjonale regnskapsprinsipper 
ikke hadde innregnet en betinget forpliktelse som fremdeles foreligger på tidspunktet for overgang til IFRS-er, 
skal det overtakende foretaket på samme måte innregne denne betingede forpliktelsen på dette tidspunktet, 
med mindre IAS 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler» forbyr slik innregning i det 
overtatte foretakets finansregnskap. Motsatt gjelder at dersom en eiendel eller forpliktelse ble tatt inn i goodwill 
i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, men ville ha vært innregnet separat i henhold til IFRS 3, 
blir denne eiendelen eller forpliktelsen værende i goodwill, med mindre IFRS-er krever innregning av denne i 
det overtatte foretakets finansregnskap.

g) Den balanseførte verdien av goodwill i IFRS-åpningsbalansen skal være dens balanseførte verdi i henhold til 
tidligere nasjonale regnskapsprinsipper på tidspunktet for overgang til IFRS-er, etter følgende to justeringer:

i) Dersom det kreves av bokstav c) i) ovenfor, skal førstegangsbrukerne øke den balanseførte verdien av 
goodwill ved omklassifisering av en post som er innregnet som en immateriell eiendel i henhold til tidligere 
nasjonale regnskapsprinsipper. Dersom bokstav f) ovenfor på samme måte krever at førstegangsbrukeren 
innregner en immateriell eiendel som var omfattet av innregnet goodwill i henhold til tidligere nasjonale 
regnskapsprinsipper, skal førstegangsbrukeren redusere den balanseførte verdien av goodwill tilsvarende 
(og eventuelt justere utsatt skatt og ikke-kontrollerende eierinteresser).

ii) Uansett om det foreligger en indikasjon på at goodwill kan ha hatt et verdifall eller ikke, skal 
førstegangsbrukeren anvende IAS 36 ved prøving av hvorvidt goodwill har vært utsatt for verdifall på 
tidspunktet for overgang til IFRS-er og ved innregning av eventuelle påfølgende tap ved verdifall i opptjent 
egenkapital (eller, dersom IAS 36 krever det, i verdireguleringsreserven). Testen for et eventuelt verdifall 
skal baseres på forhold som forelå på tidspunktet for overgang til IFRS-er.

h) Ingen andre justeringer skal foretas i den balanseførte verdien av goodwill på tidspunktet for overgang til IFRS-
er. Førstegangsbrukeren skal for eksempel ikke omregne den balanseførte verdien av goodwill 

i) for å utelukke løpende forskning og utvikling som ble overtatt i virksomhetssammenslutningen (med 
mindre den tilknyttede immaterielle eiendelen ville kvalifisert til innregning i henhold til IAS 38 i det 
overtatte foretakets balanseoppstilling),

ii) for å justere tidligere avskrivning av goodwill,

iii) for å reversere justeringer av goodwill som IFRS 3 ikke ville tillate, men som har vært gjort i henhold 
til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper på grunn av justeringer av eiendeler og forpliktelser mellom 
tidspunktet for virksomhetssammenslutningen og tidspunktet for overgang til IFRS-er.

i) Dersom førstegangsbrukeren har innregnet goodwill i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper som 
fradrag i egenkapitalen, 

i) skal det ikke innregnes slik goodwill i IFRS-åpningsbalansen. Videre skal førstegangsbrukeren ikke 
omklassifisere slik goodwill til resultatet dersom datterforetaket avhendes, eller dersom investeringen i 
datterforetaket er utsatt for tap ved verdifall, 

ii) skal justeringer som skyldes en senere oppfyllelse av en betingelse som påvirker kjøpsvederlaget, innregnes 
i opptjent egenkapital.

j) I henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper kan det forekomme at førstegangsbrukeren ikke har 
konsolidert et datterforetak som ble overtatt i en tidligere virksomhetssammenslutning (for eksempel fordi 
morforetaket ikke anså det som et datterforetak i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper, eller ikke 
utarbeidet konsernregnskap). Førstegangsbrukeren skal justere de balanseførte verdiene av datterforetakets 
eiendeler og forpliktelser til de beløpene som IFRS-er ville ha krevd i datterforetakets balanseoppstilling. 
Estimert anskaffelseskost for goodwill er lik differansen på tidspunktet for overgang til IFRS-er mellom 
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i) morforetakets andel i disse justerte balanseførte verdiene, og

i) anskaffelseskost i morforetakets separate finansregnskap på dets investering i datterforetaket.

k) Måling av ikke-kontrollerende eierinteresser og utsatt skatt følger av målingen av andre eiendeler og 
forpliktelser. Derfor vil justeringer av innregnede eiendeler og forpliktelser som nevnt ovenfor også påvirke 
ikke-kontrollerende eierinteresser og utsatt skatt.

C5 Unntaket for tidligere virksomhetssammenslutninger kommer også til anvendelse på tidligere overtakelser av 
investeringer i tilknyttede foretak og av andeler i felleskontrollerte virksomheter. Videre gjelder tidspunktet valgt i 
C1 også for alle slike overtakelser.

Vedlegg D

Unntak fra andre IFRS-er

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

D1 Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak:

a) aksjebaserte betalingstransaksjoner (D2 og D3),

b) forsikringskontrakter (D4),

c) virkelig verdi eller verdiregulering som estimert anskaffelseskost (D5-D8),

d) leieavtaler (D9), 

e) ytelser til ansatte (D10 og D11),

f) kumulative omregningsforskjeller (D12 og D13),

g) investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak (D14 og D15),

h) eiendeler og forpliktelser i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter (D16 og D17),

i) sammensatte finansielle instrumenter (D18),

j) øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter (D19),

k) måling av finansielle eiendelers eller finansielle forpliktelsers virkelige verdi ved førstegangsinnregning 
(D20),

l) stengningsforpliktelser inkludert i anskaffelseskost for eiendom, anlegg og utstyr (D21),

m) finansielle eiendeler eller immaterielle eiendeler regnskapsført i samsvar med IFRIC 12: 
«Tjenesteutsettingsordninger» (D22), og 

n) låneutgifter (D23).

Et foretak skal ikke anvende disse unntakene analogt på andre poster.

Aksjebaserte betalingstransaksjoner

D2 En førstegangsbruker oppfordres til, men er ikke pålagt, å anvende IFRS 2: «Aksjebasert betaling» på 
egenkapitalinstrumenter som ble tildelt 7. november 2002 eller tidligere. En førstegangsbruker oppfordres 
også til, men er ikke pålagt, å anvende IFRS 2 på egenkapitalinstrumenter tildelt etter 7. november 2002 og 
innvunnet tidligere enn det seneste av a) tidspunktet for overgang til IFRS-er, og b) 1. januar 2005. Dersom en 
førstegangsbruker imidlertid velger å anvende IFRS 2 på slike egenkapitalinstrumenter, kan førstegangsbrukeren 
gjøre dette dersom foretaket offentlig har kunngjort den virkelige verdien av disse egenkapitalinstrumentene, 
fastsatt på målingstidspunktet, slik det er definert i IFRS 2. For alle tildelinger av egenkapitalinstrumenter 
som IFRS 2 ikke har fått anvendelse på (for eksempel egenkapitalinstrumenter tildelt 7. november 2002 eller 
tidligere), skal en førstegangsbruker likevel gi de opplysningene som kreves av IFRS 2 nr. 44 og nr. 45. Dersom 
en førstegangsbruker endrer vilkårene eller betingelsene for en tildeling av egenkapitalinstrumenter som IFRS 2 
ikke har fått anvendelse på, er foretaket ikke pålagt å anvende IFRS 2 nr. 26–29 dersom endringen skjedde før 
tidspunktet for overgang til IFRS-er.

D3 En førstegangsbruker oppfordres til, men er ikke pålagt, å anvende IFRS 2 på forpliktelser som oppstår 
av aksjebaserte betalingstransaksjoner som ble gjort opp før tidspunktet for overgang til IFRS-er. En 
førstegangsbruker oppfordres også til, men er ikke pålagt, å anvende IFRS 2 på forpliktelser som ble gjort 
opp før 1. januar 2005. For forpliktelser der IFRS 2 kom til anvendelse, er en førstegangsbruker ikke pålagt å 
omarbeide sammenligningsinformasjon i den utstrekning slik informasjon gjelder en periode eller et tidspunkt før 
7. november 2002.

Forsikringskontrakter

D4 En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i IFRS 4: «Forsikringskontrakter». IFRS 4 begrenser 
endringer i regnskapsprinsipper for forsikringskontrakter, herunder endringer som foretas av en førstegangsbruker.
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Virkelig verdi eller verdiregulering som estimert anskaffelseskost

D5 Et foretak kan velge å måle en enhet av eiendom, anlegg og utstyr på tidspunktet for overgang til IFRS-er til 
enhetens virkelige verdi, og benytte denne virkelige verdien som estimert anskaffelseskost på dette tidspunktet.

D6 En førstegangsbruker kan velge å benytte et tidligere nasjonalt regnskapsprinsipp for verdiregulering av en enhet 
av eiendom, anlegg og utstyr på eller før tidspunktet for overgang til IFRS-er som estimert anskaffelseskost 
på verdireguleringstidspunktet, dersom verdireguleringen på verdireguleringstidspunktet i hovedtrekk var 
sammenlignbar med 

a) virkelig verdi, eller

b) anskaffelseskost eller avskrevet anskaffelseskost i henhold til IFRS-er, justert for å gjenspeile for eksempel 
endringer i en generell eller spesifikk prisindeks.

D7 Alternativene i D5 og D6 er også tilgjengelige for 

a) investeringseiendom, dersom et foretak velger å benytte anskaffelseskostmodellen i IAS 40: 
«Investeringseiendom», og

b) immaterielle eiendeler som oppfyller 

i) innregningskriteriene i IAS 38 (herunder pålitelig måling av opprinnelig anskaffelseskost), og 

ii) kriteriene i IAS 38 for verdiregulering (herunder forekomsten av et aktivt marked).

Et foretak skal ikke benytte disse alternativene for andre eiendeler eller for forpliktelser.

D8 En førstegangsbruker kan ha fastsatt en estimert anskaffelseskost i henhold til tidligere nasjonale 
regnskapsprinsipper for noen av eller alle sine eiendeler og forpliktelser ved å måle dem til virkelig verdi på et 
bestemt tidspunkt på grunn av en hendelse, som for eksempel en privatisering eller første gang de børsnoteres. 
Foretaket kan benytte slike hendelsesdrevne målinger av virkelig verdi som estimert anskaffelseskost for IFRS-er 
på tidspunktet for denne målingen.

Leieavtaler

D9 En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i IFRIC 4: «Fastsettelse av hvorvidt en avtale 
inneholder en leieavtale». En førstegangsbruker kan derfor, på grunnlag av de foreliggende fakta og omstendigheter 
på dette tidspunktet, fastsette hvorvidt en avtale som foreligger på tidspunktet for overgang til IFRS-er, inneholder 
en leieavtale.

Ytelser til ansatte

D10 I henhold til IAS 19: «Ytelser til ansatte» kan et foretak velge å benytte en «korridormetode» som lar enkelte 
aktuarmessige gevinster og tap være uinnregnet. Tilbakevirkende anvendelse av denne metoden krever at et 
foretak skiller de kumulative aktuarmessige gevinstene og tapene fra pensjonsordningens begynnelse og fram 
til tidspunktet for overgang til IFRS-er i en innregnet og en uinnregnet del. En førstegangsbruker kan imidlertid 
velge å innregne alle kumulative aktuarmessige gevinster og tap på tidspunktet for overgang til IFRS-er, selv om 
den benytter «korridormetoden» for senere aktuarmessige gevinster og tap. Dersom en førstegangsbruker benytter 
dette alternativet, skal det anvendes på alle pensjonsordninger.

D11 Et foretak kan opplyse om de beløpene som kreves av nr. 120A p) i IAS 19 som de beløp som er beregnet 
fremadrettet for hver regnskapsperiode regnet fra tidspunktet for overgang til IFRS-er.

Kumulative omregningsforskjeller

D12 IAS 21 krever at et foretak 

a) innregner enkelte omregningsforskjeller i andre inntekter og kostnader og akkumulerer disse i en separat 
bestanddel av egenkapitalen, og

b) ved avhending av en utenlandsk virksomhet omklassifiserer den kumulative omregningsforskjellen for den 
utenlandske virksomheten (eventuelt medregnet gevinster og tap på tilknyttet sikring) fra egenkapitalen til 
resultatet som en del av gevinst eller tap ved avhendingen.

D13 Det kreves imidlertid ikke at en førstegangsbruker etterkommer kravene for kumulative omregningsforskjeller 
som forelå på tidspunktet for overgang til IFRS-er. Dersom en førstegangsbruker benytter seg av dette unntaket, 

a) blir de kumulative omregningsforskjellene for alle utenlandske virksomheter estimert til å være lik null på 
tidspunktet for overgang til IFRS-er, og



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 36/270 25.6.2015

b) gevinsten eller tapet på en senere avhending av en utenlandsk virksomhet skal utelukke omregningsforskjeller 
som oppstod før tidspunktet for overgang til IFRS-er, og skal ta med senere omregningsforskjeller.

Investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak

D14 Når et foretak utarbeider separat finansregnskap, krever IAS 27 (endret i 2008) at foretaket regnskapsfører sine 
investeringer i datterforetak, felleskontrollerte foretak og tilknyttede foretak, enten 

a) til anskaffelseskost, eller

b) i samsvar med IAS 39.

D15 Dersom en førstegangsbruker måler en slik investering til anskaffelseskost i samsvar med D14, skal 
førstegangsbrukeren måle denne investeringen til ett av følgende beløp i sin separate IFRS-åpningsbalanse:

a) anskaffelseskost fastsatt i samsvar med IAS 27, eller

b) estimert anskaffelseskost. Estimert anskaffelseskost for en slik investering skal være 

i) investeringens virkelige verdi (fastsatt i samsvar med IAS 39) på tidspunktet for foretakets overgang til 
IFRS-er i foretakets separate finansregnskap, eller

ii) investeringens balanseførte verdi i henhold til tidligere nasjonale regnskapsprinsipper på det aktuelle 
tidspunktet.

 En førstegangsbruker kan velge enten i) eller ii) ovenfor til å måle sin investering i hvert enkelt datterforetak, 
felleskontrollert foretak eller tilknyttet foretak dersom førstegangsbrukeren velger å måle investeringen til 
estimert anskaffelseskost.

Eiendeler og forpliktelser i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter

D16 Dersom et datterforetak blir førstegangsbruker på et senere tidspunkt enn sitt morforetak, skal datterforetaket i sitt 
finansregnskap måle foretakets eiendeler og forpliktelser til enten 

a) de balanseførte verdiene som ville blitt tatt med i morforetakets konsernregnskap, basert på tidspunktet 
for morforetakets overgang til IFRS-er, dersom ingen justeringer var blitt foretatt av hensyn til 
konsolideringsprinsipper og for virkningene av virksomhetssammenslutningen der morforetaket overtok 
datterforetaket, eller 

b) de balanseførte verdiene som ellers kreves av denne standard, basert på tidspunktet for datterforetakets 
overgang til IFRS-er. Disse balanseførte verdiene kan være forskjellige fra dem som er beskrevet under 
bokstav a) 

i) når unntakene i denne standard fører til målinger som er avhengige av tidspunktet for overgang til IFRS-
er,

ii) når regnskapsprinsippene som ble benyttet i datterforetakets finansregnskap, er forskjellige fra 
regnskapsprinsippene i konsernregnskapet. Datterforetaket kan for eksempel som sitt regnskapsprinsipp 
benytte anskaffelseskostmodellen i IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr», mens konsernet kan benytte 
verdireguleringsmodellen.

 Et lignende valg er mulig for et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet som blir førstegangsbruker 
på et senere tidspunkt enn et foretak som har betydelig innflytelse på eller felles kontroll over foretaket.

D17 Dersom et foretak blir førstegangsbruker på et senere tidspunkt enn foretakets datterforetak (eller tilknyttede 
foretak eller felleskontrollerte virksomhet), skal foretaket i sitt konsernregnskap måle eiendelene og 
forpliktelsene til datterforetaket (eller det tilknyttede foretaket eller den felleskontrollerte virksomheten) til 
de samme balanseførte verdiene som i finansregnskapet til datterforetaket (eller det tilknyttede foretaket eller 
den felleskontrollerte virksomheten), etter å ha justert for konsoliderings- og egenkapitaljusteringer og for 
virkningene av virksomhetssammenslutningen der foretaket overtok datterforetaket. På samme måte skal et 
morforetak som blir førstegangsbruker for sitt separate finansregnskap på et tidligere eller senere tidspunkt enn 
for sitt konsernregnskap, måle sine eiendeler og forpliktelser til de samme beløpene i begge finansregnskapene, 
med unntak for konsolideringsjusteringer.

Sammensatte finansielle instrumenter

D18 IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon» krever at et foretak fra starten av deler opp et sammensatt 
finansielt instrument i separate forpliktelses- og egenkapitaldeler. Dersom forpliktelsesdelen ikke lenger er 
utestående, innebærer en tilbakevirkende anvendelse av IAS 32 at to deler av egenkapitalen skilles ut. Den første 
delen er i opptjent egenkapital, og representerer kumulativ samlet rente påløpt på forpliktelsesdelen. Den andre 
delen representerer den opprinnelige egenkapitaldelen. En førstegangsbruker trenger i henhold til denne standard 
imidlertid ikke å atskille disse to delene dersom forpliktelsesdelen ikke lenger er utestående på tidspunktet for 
overgang til IFRS-er.
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Øremerking av tidligere innregnede finansielle instrumenter

D19 IAS 39 tillater at en finansiell eiendel ved førstegangsinnregning øremerkes som tilgjengelig for salg, eller at et 
finansielt instrument (forutsatt at det oppfyller visse kriterier) øremerkes som finansiell eiendel eller finansiell 
forpliktelse til virkelig verdi over resultatet. Til tross for dette kravet kan unntak anvendes i følgende tilfeller: 

a) Det er tillatt for et foretak å øremerke en finansiell eiendel som tilgjengelig for salg på tidspunktet for 
overgang til IFRS-er.

b) Det er tillatt for et foretak på tidspunktet for overgang til IFRS-er å øremerke enhver finansiell eiendel eller 
finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, forutsatt at eiendelen eller forpliktelsen på det aktuelle 
tidspunktet oppfyller kriteriene i nr. 9 b) i), nr. 9 b) ii) eller nr. 11A i IAS 39.

Måling av finansielle eiendelers eller finansielle forpliktelsers virkelige verdi ved førstegangsinnregning

D20 Uavhengig av kravene i nr. 7 og 9 kan et foretak anvende kravene i IAS 39 AG76 siste punktum og i AG76A enten 

a) fremadrettet på transaksjoner inngått etter 25. oktober 2002, eller

b) fremadrettet på transaksjoner inngått etter 1. januar 2004.

Stengningsforpliktelser inkludert i anskaffelseskost for eiendom, anlegg og utstyr

D21 IFRIC 1: «Endringer i eksisterende stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser og tilsvarende forpliktelser» krever 
nærmere spesifiserte endringer i stengnings- og rehabiliteringsforpliktelser eller tilsvarende forpliktelser som 
skal legges til eller trekkes fra anskaffelseskost for den tilknyttede eiendelen, og eiendelens justerte avskrivbare 
beløp blir deretter avskrevet framover over eiendelens gjenværende utnyttbare levetid. Det kreves ikke at en 
førstegangsbruker etterkommer disse kravene for endringer i slike forpliktelser som skjedde før tidspunktet for 
overgang til IFRS-er. Dersom en førstegangsbruker benytter seg av dette unntaket, skal førstegangsbrukeren 

a) måle forpliktelsen på tidspunktet for overgang til IFRS-ene i samsvar med IAS 37,

b) estimere, i den utstrekning forpliktelsen faller inn under virkeområdet for IFRIC 1, det beløpet som ville vært 
inkludert i anskaffelseskost for den tilknyttede eiendelen da forpliktelsen oppstod første gang, ved å diskontere 
forpliktelsen til dette tidspunktet ved å benytte det best mulige estimatet for de(n) historiske risikojusterte 
diskonteringsrenten(e) som ville vært gjeldende for denne forpliktelsen over den mellomliggende perioden, 
og 

c) beregne den akkumulerte avskrivningen for dette beløpet på tidspunktet for overgang til IFRS-er, på grunnlag 
av det gjeldende estimatet av eiendelens utnyttbare levetid og ved hjelp av det avskrivningsprinsippet som 
foretaket har vedtatt i henhold til IFRS-ene.

Finansielle eiendeler eller immaterielle eiendeler som regnskapsføres i samsvar med IFRIC 12

D22 En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i IFRIC 12.

Låneutgifter

D23 En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene fastsatt i nr. 27 og 28 i IAS 23 (revidert i 2007). 
I disse numrene skal henvisninger til ikrafttredelsestidspunktet forstås som 1. juli 2009 eller tidspunktet for 
overgang til IFRS-er, avhengig av hvilket tidspunkt som inntreffer senest.

Vedlegg E

Kortsiktige unntak fra IFRS-er

Dette vedlegg er en integrert del av denne IFRS.

[Dette vedlegg er reservert for mulige framtidige kortsiktige unntak].

______________
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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 rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 27. november 2008 kunngjorde Den internasjonale 
tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) 
tolkning nr. 17: «Utdelinger av ikke-kontante eiendeler til 
eierne», heretter kalt «IFRIC 17». IFRIC 17 er en tolkning 
som presiserer og gir veiledning om regnskapsmessig 
behandling av utdelinger av ikke-kontante eiendeler til 
eierne av et foretak.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) bekrefter at IFRIC 17 oppfyller de 
tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar med 
kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe 
for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen 
med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert 
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 312 av 27.11.2009, s. 8, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 20.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.
(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

4) Som en følge av vedtakelsen av IAS 17 må internasjonal 
standard for finansiell rapportering (IFRS) 5 og 
internasjonal regnskapsstandard (IAS) 10 endres for å 
sikre samsvar mellom internasjonale regnskapsstandarder.

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende 
endringer:

1. Tolkning nr. 17: «Utdelinger av ikke-kontante eiendeler 
til eierne» fra Den internasjonale komité for finansiell 
rapportering (IFRIC) innsettes som fastsatt i vedlegget til 
denne forordning.

2. Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 
5 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

3. Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 10 endres som 
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende IFRIC 17 og endringene av IFRS 5 
og IAS 10 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest 
fra første dag i det regnskapsåret som begynner etter 31. 
oktober 2009.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1142/2009

av 26. november 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 
med hensyn til tolkning nr. 17 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering 

(IFRIC)(*)

2015/EØS/36/28

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

Utferdiget i Brussel, 26. november 2009.

 For Kommisjonen
 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen
______________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IFRIC 17 IFRIC-tolkning nr. 17: «Utdelinger av ikke-kontante eiendeler til eierne»

_______________________________________________________________________________________________
Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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IFRIC-tolkning 17

Utdelinger av ikke-kontante eiendeler til eierne

HENVISNINGER

– IFRS 3: «Virksomhetssammenslutninger» (revidert i 2008)

– IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet»

– IFRS 7: «Finansielle instrumenter opplysninger»

– IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert i 2007)

– IAS 10: «Hendelser etter rapporteringsperioden»

– IAS 27: «Konsernregnskap og separat finansregnskap» (revidert i mai 2008)

BAKGRUNN

1 Enkelte ganger deler et foretak ut andre eiendeler enn kontanter (ikke-kontante eiendeler) som utbytte til sine 
eiere(*) i egenskap av at de er eiere. I slike situasjoner kan et foretak også gi si sine eiere mulighet til å velge å 
motta enten ikke-kontante eiendeler eller et alternativ i form av et kontantbeløp. IFRIC har fått anmodninger om 
veiledning om hvordan et foretak skal regnskapsføre slike utdelinger.

2 Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS-er) gir ikke veiledning om hvordan et foretak skal 
måle utdelinger til sine eiere (vanligvis omtalt som utbytte). IAS 1 krever at et foretak gir opplysninger om 
utbytte som er innregnet som utdelinger til eiere enten i oppstillingen over endringer i egenkapital eller i notene 
til finansregnskapet.

VIRKEOMRÅDE

3 Denne tolkning kommer til anvendelse på følgende typer av ikke-gjensidige utdelinger av eiendeler fra et foretak 
til dets eiere i egenskap av at de er eiere:

a) utdelinger av ikke-kontante eiendeler (f.eks. enheter av eiendom, anlegg og utstyr, virksomheter som definert 
i IFRS 3, eierandeler i et annet foretak eller avhendingsgrupper som definert i IFRS 5), og

b) utdelinger som gir eiere mulighet til å velge å motta enten ikke-kontante eiendeler eller et alternativ i form av 
et kontantbeløp.

4 Denne tolkning kommer til anvendelse bare på utdelinger der alle eiere av samme klasse av egenkapitalinstrumenter 
behandles likt.

5 Denne tolkning kommer ikke til anvendelse på en utdeling av en ikke-kontant eiendel som kontrolleres av 
samme øverste part eller parter både før og etter utdelingen. Unntaket gjelder for det separate og individuelle 
finansregnskapet og konsernregnskapet til det foretak som foretar utdelingen.

6 I samsvar med nr. 5 kommer denne tolkning ikke til anvendelse når den ikke-kontante eiendelen kontrolleres av 
samme øverste parter både før og etter utdelingen. I B2 i IFRS 3 står følgende: «En gruppe av enkeltpersoner skal 
anses for å kontrollere et foretak når disse, som en følge av kontraktsregulerte ordninger, samlet har makt til å 
styre foretakets finansielle og driftsmessige prinsipper slik at de kan oppnå fordeler av foretakets aktiviteter.» For 
at en utdeling skal falle utenfor denne tolknings virkeområde på bakgrunn av at samme øverste parter kontrollerer 
eiendelen både før og etter utdelingen, må en gruppe av individuelle aksjeeiere som mottar utdelingen, som følge 
av kontraktsregulerte ordninger samlet ha overordnet makt over foretaket som foretar utdelingen.

7 I samsvar med nr. 5 får denne tolkning ikke anvendelse når et foretak deler ut noen av sine eierandeler i et 
datterforetak, men beholder kontroll over datterforetaket. Foretaket som foretar utdelingen som fører til at foretaket 
innregner en ikke-kontrollerende eierinteresse i sitt datterselskap, skal regnskapsføre utdelingen i samsvar med 
IAS 27 (endret i 2008).

___________________
(*) I nr. 7 i IAS 1 er eiere definert som innehavere av instrumenter som er klassifisert som egenkapital.
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8 Denne tolkning omhandler bare regnskapsføringen til et foretak som foretar en utdeling av en ikke-kontant 
eiendel. Den omhandler ikke hvordan aksjeeiere som mottar en slik utdeling, skal regnskapsføre den.

PROBLEMSTILLINGER

9 Når et foretak vedtar en utdeling og har plikt til å dele ut de berørte eiendelene til sine eiere, skal det innregne det 
vedtatte utbyttet som forpliktelse. Følgelig omhandler denne tolkning følgende problemstillinger:

a) Når skal foretaket innregne det vedtatte utbyttet?

b) Hvordan skal foretaket måle det vedtatte utbyttet?

c) Når et foretak gjør opp det vedtatte utbyttet, hvordan skal det regnskapsføre en eventuell forskjell mellom de 
utdelte eiendelenes balanseførte verdi og det vedtatte utbyttets balanseførte verdi?

KONSENSUS

Når vedtatt utbytte skal innregnes

10 Forpliktelsen til å betale utbytte skal innregnes når utbyttet er behørig godkjent og ikke lenger underlagt foretakets 
skjønn, det vil si

a) når vedtakelsen av utbyttet, f.eks. av ledelsen eller styret, er godkjent på relevant plan, f.eks. av aksjeeierne, 
dersom slik godkjenning kreves i henhold til lokal lovgivning, eller

b) når utbyttet vedtas, f.eks. av ledelsen eller av styret, dersom slik godkjenning ikke kreves i henhold til lokal 
lovgivning.

Måling av vedtatt utbytte

11 Et foretak skal måle forpliktelsen til å dele ut ikke-kontante eiendeler som utbytte til eierne til virkelig verdi av de 
eiendelene som skal deles ut.

12 Dersom et foretak gir eierne mulighet til å velge å motta enten en ikke-kontant eiendel eller et alternativ i form 
av et kontantbeløp, skal foretaket estimere det vedtatte utbyttet ved å ta hensyn til både den virkelige verdien av 
hvert alternativ og sannsynligheten for at eierne velger det ene eller det andre alternativet.

13 Ved slutten av hver rapporteringsperiode og på oppgjørstidspunktet skal foretaket gjennomgå og justere den 
balanseførte verdien av det vedtatte utbyttet, idet eventuelle endringer i balanseført verdi av det vedtatte utbyttet 
innregnes i egenkapitalen som justeringer av det beløp som skal deles ut.

Regnskapsføring av en eventuell forskjell mellom de utdelte eiendelenes balanseførte verdi og det vedtatte 
utbyttets balanseførte verdi når et foretak gjør opp det vedtatte utbyttet

14 Når et foretak gjør opp det vedtatte utbyttet, skal det innregne en eventuell forskjell mellom de utdelte eiendelenes 
balanseførte verdi og det vedtatte utbyttets balanseførte verdi i resultatet.

Presentasjon og opplysninger

15 Et foretak skal presentere forskjellen omhandlet i nr. 14 som en separat post i resultatet.

16 Et foretak skal opplyse om følgende der det er relevant:

a) den balanseførte verdi av det vedtatte utbyttet ved begynnelsen og slutten av perioden, og

b) økningen eller reduksjonen i balanseført verdi innregnet i perioden i samsvar med nr. 13 som resultat av en 
endring i virkelig verdi av de eiendelene som skal deles ut.

17 Dersom et foretak etter rapporteringsperiodens slutt, men før finansregnskapet blir godkjent for offentliggjøring, 
vedtar at et utbytte skal deles ut som ikke-kontant eiendel, skal det opplyse om

a) arten av den eiendel som skal deles ut,
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b) den balanseførte verdien av den eiendelen som skal deles ut ved rapporteringsperiodens slutt, og

c) den estimerte virkelige verdien av eiendelen som skal deles ut ved rapporteringsperiodens slutt, dersom den 
avviker fra eiendelens balanseførte verdi, samt opplysninger om den metoden som brukes for å fastsette den 
virkelige verdien, som kreves av IFRS 7 nr. 27 a) og b).

IKRAFTTREDELSE

18 Et foretak skal anvende denne tolkning fremadrettet på årsregnskapsperioder som begynner 1. juli 2009 eller 
senere. Tilbakevirkende anvendelse er ikke tillatt. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender 
denne tolkning på en periode som begynner før 1. juli 2009, skal foretaket opplyse om dette og også anvende IFRS 
3 (revidert i 2008), IAS 27 (endret i mai 2008) og IFRS 5 (endret ved denne tolkning).

Vedlegg

Endringer av IFRS 5

Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet

Nytt nr. 5A tilføyes.

VIRKEOMRÅDE

5A Kravene til klassifisering, presentasjon og måling i denne IFRS som gjelder for et anleggsmiddel (eller 
en avhendingsgruppe) som er klassifisert som holdt for salg, gjelder også for et anleggsmiddel (eller en 
avhendingsgruppe) som er klassifisert som holdt for utdeling til eierne i egenskap av at de er eiere (holdt for 
utdeling til eierne).

Etter nr. 5A endres overskriften og nr. 8, og nr. 12A tilføyes.

KLASSIFISERING AV ANLEGGSMIDLER (ELLER AVHENDINGSGRUPPER) SOM HOLDT FOR SALG ELLER 
SOM HOLDT FOR UTDELING TIL EIERNE

8 For at salget skal være svært sannsynlig må det relevante ledelsesnivået ha forpliktet seg til en plan om å selge 
eiendelen (eller avhendingsgruppen), og det må aktivt være truffet tiltak for å finne en kjøper og for å fullføre 
planen. Videre må eiendelen (eller avhendingsgruppen) være aktivt markedsført for salg til en pris som er rimelig 
sett i forhold til eiendelens løpende virkelige verdi. I tillegg forventes det at salget kvalifiserer for innregning som 
et fullført salg innen ett år fra tidspunktet for klassifisering, med det unntak som tillates av nr. 9, og det forventes at 
handlinger for å fullføre planen skal indikere at det er usannsynlig at det vil bli gjort betydelige endringer i planen 
eller at planen vil bli trukket tilbake. Sannsynligheten for aksjeeiernes godkjenning (dersom det kreves i henhold 
til lokal lovgivning) bør anses som en del av vurderingen av om salget er svært sannsynlig.

12A Et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) klassifiseres som holdt for utdeling til eiere når foretaket har 
forpliktet seg til å dele ut eiendelen (eller avhendingsgruppen) til eierne. For at dette skal være tilfellet skal 
eiendelene være tilgjengelige for umiddelbar utdeling i sin nåværende tilstand og utdelingen skal være svært 
sannsynlig. For at utdelingen skal være svært sannsynlig skal de handlinger som er nødvendige for å gjennomføre 
utdelingen være påbegynt og bør forventes å være gjennomført innen ett år fra klassifiseringstidspunktet. 
Handlinger for å gjennomføre utdelingen skal indikere at det er usannsynlig at det vil bli gjort betydelige endringer 
i utdelingen eller at utdelingen vil bli trukket tilbake. Sannsynligheten for aksjeeiernes godkjenning (dersom det 
kreves i henhold til lokal lovgivning) bør anses som en del av vurderingen av om utdelingen er svært sannsynlig.

Nr. 15A og en fotnote tilføyes.

MÅLING AV ANLEGGSMIDLER (ELLER AVHENDINGSGRUPPER) KLASSIFISERT SOM HOLDT FOR SALG 

15A Et foretak skal måle et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) klassifisert som holdt for utdeling til den 
laveste verdien av balanseført verdi og virkelig verdi fratrukket utdelingsutgifter(*).

Nytt nr. 44D tilføyes.

_____________
(*) «Utdelingsutgifter» er marginale utgifter direkte knyttet til utdelingen, eksklusive finansieringsutgifter og skattekostnader.
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IKRAFTTREDELSE

44D Nr. 5A, 12A og 15A ble tilføyd og nr. 8 ble endret i henhold til IFRIC 17: «Utdeling av ikke-kontante 
eiendeler til eierne» i november 2008. Disse endringene får fremadrettet anvendelse på anleggsmidler (eller 
avhendingsgrupper) klassifisert som holdt for utdeling til eierne i årsregnskapsperioder som begynner 1. juli 2009 
eller senere. Tilbakevirkende anvendelse er ikke tillatt. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender 
denne tolkning på perioder som begynner før 1. juli 2009, skal foretaket opplyse om dette og også anvende IFRS 
3: «Virksomhetssammenslutninger» (revidert i 2008), IAS 27 (endret i mai 2008) og IFRIC 17.

Endring av IAS 10

«Hendelser etter rapporteringsperioden»

Nr. 13 endres.

UTBYTTE

13 Dersom det er vedtatt at det skal utdeles utbytte etter rapporteringsperioden, men før finansregnskapet er godkjent 
for offentliggjøring, skal utbyttet ikke innregnes som en forpliktelse ved rapporteringsperiodens slutt, ettersom 
det ikke finnes noen forpliktelse på det tidspunktet. Opplysninger om slikt utbytte skal gis i notene i samsvar med 
IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap».

_____________
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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 rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 29. januar 2009 kunngjorde Den internasjonale 
tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) 
tolkning nr. 18: «Overføring av eiendeler fra kunder», 
heretter kalt «IFRIC 18». IFRIC 18 er en tolkning som 
presiserer og gir veiledning om regnskapsføringen av 
overføringer av enheter av eiendom, anlegg og utstyr fra 
kunder, eller av kontanter for å overta eller tilvirke en 
enhet av eiendom, anlegg og utstyr.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) bekrefter at IFRIC 18 oppfyller de 
tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 
nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar med 
kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe 
for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen 
med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser 
fra European Financial Reporting Advisory Group 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 15, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 20.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

 (EFRAG)(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen 
for regnskapsstandarder vurdert EFRAGs uttalelse 
om godkjenning for å være balansert og objektiv, og 
underrettet Kommisjonen om dette.

4) Som en følge av vedtakelsen av IFRIC 18 må internasjonal 
standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 endres for 
å lette førstegangsanvendelsen av IFRS.

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende 
endringer:

1. Tolkning nr. 18: «Overføring av eiendeler fra kunder» 
fra Den internasjonale komité for finansiell rapportering 
(IFRIC) innsettes som fastsatt i vedlegget til denne 
forordning.

2. Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 
1 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende IFRIC 18 og endringen av IFRS 1 
som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest fra første 
dag i det regnskapsåret som begynner etter 31. oktober 2009.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1164/2009

av 27. november 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 
med hensyn til tolkning nr. 18 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering 

(IFRIC)(*)

2015/EØS/36/29

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

Utferdiget i Brussel, 27. november 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IFRIC 18 IFRIC-tolkning nr. 18: «Overføring av eiendeler fra kunder»

_______________________________________________________________________________________________
Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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IFRIC-TOLKNING 18

Overføring av eiendeler fra kunder

HENVISNINGER

– «Ramme for utarbeiding og presentasjon av finansregnskap»

– IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» (revidert 2008)

– IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil»

– IAS 16: «Eiendom, anlegg og utstyr»

– IAS 18: «Driftsinntekter»

– IAS 20: «Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte»

– IFRIC-tolkning 12: «Tjenesteutsettingsordninger»

BAKGRUNN

1 I sektoren for offentlige tjenester kan et foretak motta fra sine kunder enheter av eiendom, anlegg og utstyr som 
må brukes til å knytte kundene til et nett og gi dem løpende tilgang til råvarer som elektrisk kraft, gass eller vann. 
Alternativt kan et foretak motta kontanter fra kunder for å overta eller tilvirke slike enheter av eiendom, anlegg og 
utstyr. Kundene må vanligvis betale tilleggsbeløp for kjøp av varer og tjenester beregnet etter forbruk.

2 Overføringer av eiendeler fra kunder kan også forekomme i andre næringer. Et foretak som setter ut sine 
informasjonsteknologifunksjoner, kan for eksempel overføre sine  eksisterende enheter av eiendom, anlegg og 
utstyr til leverandøren av de utsatte tjenestene.

3 I noen tilfeller er avhenderen av eiendelene ikke samme foretak som til slutt har løpende tilgang til varer og 
tjenester, og som er mottaker av disse varene eller tjenestene. Det foretak som overfører eiendelen, kalles 
imidlertid av praktiske grunner for kunden i denne tolkning.

VIRKEOMRÅDE

4 Denne tolkning får anvendelse på regnskapsføring av overføringer av enheter av eiendom, anlegg og utstyr fra 
foretak som mottar slike overføringer fra sine kunder.

5 Avtaler som hører inn under denne tolkning, er avtaler der et foretak fra en kunde mottar en enhet av eiendom, 
anlegg og utstyr som foretaket deretter må bruke enten til å knytte kunden til et nett eller gi kunden løpende tilgang 
til varer og tjenester, eller begge deler.

6 Denne tolkning får også anvendelse på avtaler der et foretak fra en kunde mottar kontanter, når dette kontantbeløpet 
må brukes bare til å overta eller tilvirke en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, og foretaket deretter må bruke 
enheten av eiendom, anlegg og utstyr enten til å knytte kunden til et nett eller gi kunden løpende tilgang til varer 
eller tjenester, eller for å gjøre begge deler.

7 Denne tolkning får ikke anvendelse på avtaler der overføringen er enten et offentlig tilskudd som definert i IAS 
20 eller infrastruktur som brukes i en tjenesteutsettingsordning, som hører inn under virkeområdet for IFRIC 12.

PROBLEMSTILLINGER

8 Tolkningen omhandler følgende problemstilling:

a) Er definisjonen av en eiendel oppfylt? 

b) Dersom definisjonen av en eiendel er oppfylt, hvordan bør den overførte enheten av eiendom, anlegg og 
utstyr måles til virkelig verdi?
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c) Dersom enheten av eiendom, anlegg og utstyr ved førstegangsinnregning måles til virkelig verdi, hvordan skal 
da krediteringene regnskapsføres?

d) Hvordan skal foretaket regnskapsføre en overføring av kontanter fra sin kunde?

KONSENSUS

Er definisjonen av en eiendel oppfylt? 

9 Når et foretak fra en kunde mottar en overføring av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, skal det vurdere om 
den overførte enheten oppfyller definisjonen av en eiendel som fastsatt i Rammen. I henhold til nr. 49 a) i Rammen 
er «en eiendel en ressurs som kontrolleres av et foretak som resultat av tidligere hendelser og som forventes å 
medføre at framtidige økonomiske fordeler vil tilflyte foretaket.» I de fleste tilfeller får foretaket eiendomsretten 
til den overførte enheten av eiendom, anlegg og utstyr. Men ved vurderingen av om det foreligger en eiendel, er 
eiendomsretten ikke avgjørende. Dersom kunden fortsatt kontrollerer den overførte enheten, vil definisjonen av 
eiendel derfor ikke være oppfylt selv om eiendomsretten er overført.

10 Et foretak som kontrollerer en eiendel, kan normalt gjøre hva det vil med eiendelen. Foretaket kan for eksempel 
bytte eiendelen mot andre eiendeler, bruke den til å produsere varer eller tjenester, ta betalt for at andre bruker 
den, bruke den til å gjøre opp forpliktelser, beholde den eller dele den ut til eiere. Det foretaket som mottar 
en overføring av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr fra en kunde, skal ta hensyn til alle relevante fakta 
og omstendigheter ved vurderingen av kontrollen over den overførte enheten. Selv om foretaket må bruke den 
overførte enheten av eiendom, anlegg og utstyr til å levere en eller flere tjenester til kunden, kan det for eksempel 
ha rett til å bestemme hvordan den overførte enheten av eiendom, anlegg og utstyr skal drives og vedlikeholdes 
og når den skal erstattes. I så fall vil foretaket vanligvis konkludere med at det kontrollerer den overførte enheten 
av eiendom, anlegg og utstyr.

Hvordan skal den overførte enheten av eiendom, anlegg og utstyr måles ved førstegangsinnregning?

11 Dersom foretaket konkluderer med at definisjonen av en eiendel er oppfylt, skal det innregne den overførte 
eiendelen som en enhet av eiendom, anlegg og utstyr i samsvar med nr. 7 i IAS 16 og måle anskaffelseskost til 
virkelig verdi ved førstegangsinnregning i samsvar med nr. 24 i nevnte standard.

Hvordan skal krediteringen regnskapsføres?

12 I den følgende drøftingen antas det at foretaket som mottar en enhet av eiendom, anlegg og utstyr har konkludert 
med at den overførte enheten bør innregnes og måles i samsvar med nr. 9–11.

13 I nr. 12 i IAS 18 står følgende: «Når varer selges eller tjenester ytes i bytte mot varer eller tjenester av en annen 
art, anses dette byttet som en transaksjon som genererer driftsinntekter.» I henhold til vilkårene i avtalene som 
hører inn under denne tolkning, vil en overføring av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr være bytte mot varer 
og tjenester av en annen art. Derfor skal foretaket innregne driftsinntekt i samsvar med IAS 18.

Identifisering av separat identifiserbare tjenester

14 Et foretak kan avtale å levere en eller flere tjenester i bytte mot den overførte enheten av eiendom, anlegg og 
utstyr, f.eks. å knytte kunden til et nett, gi kunden løpende tilgang til varer eller tjenester, eller begge deler. I 
samsvar med nr. 13 i IAS 18 skal foretaket identifisere de separat identifiserbare tjenestene som inngår i avtalen.

15 Egenskaper som indikerer at tilknytning av kunden til et nett er en separat identifiserbar tjeneste omfatter:

a) en tilknytning til en tjeneste leveres til kunden og utgjør en frittstående verdi for denne kunden,

b) eiendelens virkelige verdi eller anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte.

16 En egenskap som indikerer at det er en separat identifiserbar tjeneste å gi kunden løpende tilgang til varer og 
tjenester, er at kunden som foretar overføringen i framtiden får løpende tilgang, eller varene og tjenestene, eller 
begge deler, til en lavere pris enn dersom kunden ikke hadde overført enheten av eiendom, anlegg og utstyr.

17 Motsatt er en egenskap som indikerer at forpliktelsen til å gi kunden løpende tilgang til varer og tjenester oppstår 
på grunnlag av vilkårene i foretakets driftstillatelse eller andre bestemmelser og ikke av avtalen om overføring av 
en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, at kunder som foretar en overføring betaler samme pris som dem som ikke 
gjør det, for løpende tilgang, eller for varene eller tjenestene, eller for begge deler.
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Innregning av driftsinntekter

18 Dersom bare én tjeneste identifiseres, skal foretaket innregne driftsinntekt når tjenestene ytes i samsvar med nr. 20 
i IAS 18.

19 Dersom mer enn én separat identifiserbar tjeneste identifiseres, kreves det i henhold til nr. 13 i IAS 18 at den 
virkelige verdien av det samlede vederlaget som er mottatt eller skal mottas for avtalen, skal fordeles på hver 
tjeneste, og innregningskriteriene i IAS 18 anvendes deretter på hver tjeneste.

20 Dersom en løpende tjeneste identifiseres som en del av avtalen, bestemmes den perioden da driftsinntekten skal 
innregnes for tjenesten normalt ut fra vilkårene i avtalen med kunden. Dersom avtalen ikke angir en periode, skal 
driftsinntekten innregnes over en periode som ikke overstiger den utnyttbare levetiden til den overførte eiendelen 
som brukes til levering av den løpende tjenesten.

Hvordan skal foretaket regnskapsføre en overføring av kontanter fra sin kunde?

21 Når et foretak mottar en overføring av kontanter fra en kunde, skal det vurdere om avtalen hører inn under 
virkeområdet for denne tolkning i samsvar med nr. 6. Dersom det er tilfellet, skal foretaket vurdere om den 
tilvirkede eller anskaffede enheten av eiendom, anlegg og utstyr oppfyller definisjonen av en eiendel i samsvar 
med nr. 9 og 10. Dersom definisjonen av en eiendel er oppfylt, skal foretaket innregne enheten av eiendom, anlegg 
og utstyr til anskaffelseskostnad i samsvar med IAS 16 og skal innregne driftsinntekten i samsvar med nr. 13–20 
til det beløp som er mottatt fra kunden.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

22 Et foretak skal anvende denne tolkningen fremadrettet på overføringer av eiendeler fra kunder mottatt 1. juli 2009 
eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt dersom verdsettinger og andre opplysninger som er nødvendige for å 
anvende tolkningen på tidligere overføringer ble innhentet på tidspunktet for disse overføringene. Et foretak skal 
opplyse om fra hvilken dato tolkningen fikk anvendelse.

____________
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Vedlegg

Endring av IFRS 1

Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering (revidert i 2008)

A1 I vedlegg D skal nr. D1 lyde:

«D1 Et foretak kan velge å benytte ett eller flere av følgende unntak:

a) aksjebaserte betalingstransaksjoner (nr. D2 og D3),

m) finansielle eiendeler eller immaterielle eiendeler som regnskapsføres i samsvar med IFRIC 12: 
«Tjenesteutsettingsordninger» (nr. D22),

n) låneutgifter (nr. D23), og

o) overføringer av eiendeler fra kunder (nr. D24).»

A2 Etter nr. D23 tilføyes ny overskrift og nytt nr. D24.

«Overføring av eiendeler fra kunder

D24 En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i nr. 22 i IFRIC 18: «Overføringer av 
eiendeler fra kunder». I nevnte nummer skal henvisninger til ikrafttredelsestidspunktet forstås som 1. juli 
2009 eller tidspunktet for overgang til IFRS-er, avhengig av hvilket tidspunkt som er senest. I tillegg 
kan en førstegangsbruker velge et hvilket som helst tidspunkt før tidspunktet for overgang til IFRS-er og 
anvende IFRIC 18 på alle overføringer av eiendeler fra kunder mottatt på det tidspunktet eller senere.»

_______________
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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 rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 5. mars 2009 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 
standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 4: 
«Forsikringskontrakter» og IFRS 7: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger», heretter kalt «endringer 
av IFRS 4 og IFRS 7». Hensikten med endringene av 
IFRS 4 og IFRS 7 er å kreve bedre opplysninger om 
målinger av virkelig verdi og likviditetsrisiko knyttet til 
finansielle instrumenter.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) innen- 
for EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group) bekrefter at endringene av IFRS 4 og IFRS 7 
oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar 
med kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe 
for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 21, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 20.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

  med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert 
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende 
endringer:

1. Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS)  
nr. 4 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

2. IFRS 7 endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene av IFRS 4 og IFRS 7 
som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest fra første 
dag i det regnskapsåret som begynner etter 31. desember 2008.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1165/2009

av 27. november 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 4 og IFRS 7(*)

2015/EØS/36/30

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

Utferdiget i Brussel, 27. november 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

_____________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IFRS 4 Endringer av Internasjonal standard for finansiell rapportering nr. 4: «Forsikringskontrakter»

IFRS 7 Endringer av Internasjonal standard for finansiell rapportering nr. 7: «Finansielle 
instrumenter — opplysninger»

_______________________________________________________________________________________________
Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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Endringer av Internasjonal standard for finansiell rapportering 7

Finansielle instrumenter — opplysninger

Nr. 27 endres. Nytt nr. 27A og 27B tilføyes.

FINANSIELLE INSTRUMENTERS BETYDNING FOR FINANSIELL STILLING OG INNTJENING

Andre opplysninger

Virkelig verdi

27 Et foretak skal for hver klasse av finansielle instrumenter opplyse om hvilke metoder og, når det benyttes en 
verdsettingsmetode, hvilke forutsetninger som er anvendt ved beregning av virkelige verdier for hver klasse av 
finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser. Et foretak kan for eksempel opplyse om hvilke forutsetninger 
som er knyttet til førtidig innløsning, satser for estimerte kredittap og rente- eller diskonteringssatser.  Dersom det 
har skjedd en endring av verdsettingsmetode, skal foretaket opplyse om endringen og om grunnene til den.

27A For å kunne gi de opplysningene som kreves i henhold til nr. 27B, skal et foretak klassifisere målinger av virkelig 
verdi ved å benytte et hierarki for virkelig verdi som gjenspeiler betydningen av de inndata som er anvendt ved 
målingen. Hierarkiet for virkelig verdi skal ha følgende nivåer:

a) noterte priser (ikke-justerte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser (nivå 1),

b) andre data enn de noterte prisene som inngår i nivå 1, som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen 
enten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (dvs. avledet fra priser) (nivå 2), og

c) data for eiendelen eller forpliktelsen som ikke bygger på observerbare markedsdata (ikke-observerbare data) 
(nivå 3).

 Det nivået i hierarkiet for virkelig verdi som målingen av virkelig verdi kategoriseres på i sin helhet, skal 
bestemmes på grunnlag av det laveste nivå av data som er av betydning for målingen av virkelig verdi i sin helhet. 
For dette formål vurderes betydningen av data i forhold til målingen av virkelig verdi i sin helhet. Dersom det 
ved en måling av virkelig verdi benyttes observerbare data som krever vesentlig justering på grunnlag av ikke-
observerbare data, er den målingen en måling på nivå 3. Vurderingen av hvor stor betydning bestemte data har for 
målingen av virkelig verdi i sin helhet, krever at det tas hensyn til faktorer som er spesifikke for eiendelen eller 
forpliktelsen.

27B For målinger av virkelig verdi som innregnes i balanseoppstillingen skal et foretak for hver klasse av finansielle 
instrumenter opplyse om følgende:

a) Det nivå i hierarkiet for virkelig verdi der målingene av virkelig verdi er kategorisert i sin helhet, med 
oppdeling av målingene av virkelig verdi i samsvar med nivåene definert i nr. 27A.

b) Eventuelle betydelige overføringer mellom nivå 1 og nivå 2 i hierarkiet for virkelig verdi og grunnene til disse 
overføringene. Det skal opplyses om overføringer til hvert nivå, og hver overføring skal beskrives atskilt 
fra overføringer fra hvert nivå. Av denne grunn skal vesentlighet bedømmes ut fra resultatet og de samlede 
eiendelene eller forpliktelsene.

c) For målinger av virkelig verdi på nivå 3 i hierarkiet for virkelig verdi, en avstemming av inngående og 
utgående saldoer av målinger av virkelig verdi, med separat opplysning om endringer i perioden som er 
henførbare til

i) periodens samlede gevinster og tap som er innregnet i resultatet, og en beskrivelse av hvor de er presentert 
i oppstillingen over totalresultat eller i det separate resultatregnskapet (dersom dette presenteres),

ii) samlede gevinster og tap innregnet i andre inntekter og kostnader,

iii) kjøp, salg, emisjoner og oppgjør (separat opplysning om hver type bevegelse), og

iv) overføringer til eller fra nivå 3 (f.eks. overføringer som er henførbare til endringer i markedsdatas 
observerbarhet) samt grunnene til disse overføringene. Det skal opplyses om betydelige overføringer til 
nivå 3, og slike overføringer skal beskrives separat fra overføringer fra nivå 3.
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d) Periodens samlede gevinster og tap i bokstav c) i) ovenfor, som er inkludert i resultatet og som er 
henførbare til gevinster eller tap knyttet til disse eiendelene og forpliktelsene som holdes ved slutten av 
rapporteringsperioden og en beskrivelse av hvor disse gevinstene eller tapene er presentert i oppstillingen 
over totalresultat eller i det separate resultatregnskapet (dersom dette presenteres).

e) For målinger av virkelig verdi på nivå 3 skal foretaket, dersom en endring av en eller flere av disse dataene til 
et alternativ innenfor et rimelig mulighetsområde ville medføre vesentlige endringer i virkelig verdi, opplyse 
om dette samt om virkningene av disse endringene. Foretaket skal opplyse om hvordan virkningen av en 
endring til et alternativ innenfor et rimelig mulighetsområde er beregnet. Av denne grunn skal betydningen 
bedømmes ut fra resultatet og de samlede eiendelene eller forpliktelsene, eller, når endringer i virkelig verdi 
blir innregnet i andre inntekter og kostnader, samlet egenkapital. 

 Et foretak skal presentere de kvantitative opplysningene som kreves i henhold til dette nummer i tabellform med 
mindre et annet format er mer hensiktsmessig.

Nr. 39 endres. Nytt nr. 44D tilføyes.

Likviditetsrisiko

39 Et foretak skal gi følgende opplysninger:

a) En forfallsanalyse av ikke-derivative finansielle forpliktelser (herunder utstedte finansielle garantikontrakter) 
som viser de gjenværende kontraktsregulerte forfallene.

b) En forfallsanalyse av derivative finansielle forpliktelser. Forfallsanalysen skal omfatte de gjenværende 
kontraktsregulerte forfallene for de derivative finansielle forpliktelsene der kontraktsregulerte forfall er 
avgjørende for forståelsen av tidspunktet for kontantstrømmene (se nr. B11B).

c) En beskrivelse av hvordan det håndterer den iboende likviditetsrisikoen i bokstav a) og b).

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

44G Ved Forbedring av opplysninger om finansielle instrumenter (endringer av IFRS 7), utgitt i mars 2009, ble nr. 27, 
39 og B11 endret og nr. 27A, 27B, B10A og B11A–B11F tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 
årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2009 eller senere. I det første anvendelsesåret trenger 
ikke foretaket gi sammenligningsinformasjon for de opplysningene som kreves i henhold til endringene. Tidligere 
anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om 
dette.

Vedlegg A

Definisjoner

Følgende term endres.

likviditetsrisiko Risikoen for at et foretak vil støte på vanskeligheter med å oppfylle plikter tilknyttet finansielle 
forpliktelser som er gjort opp med kontanter eller en annen finansiell eiendel.

Vedlegg B

Veiledning i anvendelse

En overskrift og nr. B11 endres. Nr. B10A og B11A–B11F tilføyes og nr. B12–B16 oppheves. Nr. B12 og B13 erstattes 
med nr. B11C a) og b). Nr. B14 og B16 erstattes med nr. B11D.

Art og omfang av risiko som oppstår av finansielle instrumenter (nr. 31-42)

Kvantitative opplysninger om likviditetsrisiko (nr. 34 a) og 39 a) og b))

B10A I samsvar med nr. 34 a) framlegger et foretak et sammendrag av kvantitative data om foretakets eksponering for 
likviditetsrisiko basert på den informasjonen som gis internt til nøkkelpersoner i foretakets ledelse. Et foretak 
skal forklare hvordan disse dataene er fastsatt. Dersom utgående kontantstrømmer (eller en annen finansiell 
eiendel) som inngår i disse opplysningene enten kan 
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a) skje vesentlig tidligere enn angitt i opplysningene, eller

b) gjelde beløp som skiller seg vesentlig fra dem som er angitt i opplysningene (f.eks. for et derivat som er tatt 
med i opplysningene på nettooppgjørsbasis, men der motparten har mulighet til å kreve bruttooppgjør),

 skal foretaket opplyse om dette og gi kvantitative opplysninger som setter brukerne av dets finansregnskap 
i stand til å vurdere omfanget av denne risikoen, med mindre disse opplysningene inngår i analysene av 
kontraktsregulerte forfall som kreves i henhold til nr. 39 a) eller b).

B11 Ved utarbeiding av forfallsanalysen som kreves i henhold til nr. 39 a) og b), bruker foretaket skjønn for å fastsette 
et egnet antall tidsperioder. Et foretak kan for eksempel bestemme at følgende tidsperioder er hensiktsmessige:

a) ikke mer enn en måned, 

b) mer enn en måned og ikke mer enn tre måneder, 

c) mer enn tre måneder og ikke mer enn ett år, og

d) mer enn ett år og ikke mer enn fem år.

B11A I samsvar med nr. 39 a) og b) skal et foretak ikke skille et innebygd derivat fra et hybridinstrument (kombinert 
finansielt instrument). For slike instrumenter skal foretaket anvende nr. 39 a).

B11B I nr. 39 b) kreves det at et foretak skal gi opplysninger om en kvantitativ forfallsanalyse for derivative finansielle 
forpliktelser som viser de gjenværende kontraktsregulerte forfallene dersom kontraktsregulerte forfall er 
avgjørende for forståelsen av tidspunktet for kontantstrømmene. Dette gjelder for eksempel

a) en rentebytteavtale med en gjenværende tid til forfall på fem år ved kontantstrømssikring av en finansiell 
eiendel eller en finansiell forpliktelse til variabel rente,

b) alle lånetilsagn.

B11C Nr. 39 a) og b) krever at et foretak gir opplysninger om forfallsanalyser som viser de gjenværende 
kontraktsregulerte forfallene for noen finansielle forpliktelser. For disse opplysningene gjelder følgende: 

a) Når en motpart kan velge når et beløp skal betales, blir forpliktelsen tildelt den tidligste perioden da 
foretaket kan bli avkrevd betaling. Finansielle forpliktelser som et foretak kan bli avkrevd å betale tilbake 
ved påkrav (for eksempel bankinnskudd på anfordring), inkluderes i den tidligste tidsperioden.

b) Når et foretak har forpliktet seg til å gjøre beløp tilgjengelig i avdrag, blir hvert avdrag tildelt den tidligste 
perioden da foretaket kan bli avkrevd betaling. Et ubrukt lånetilsagn inkluderes for eksempel i perioden 
som omfatter det tidligste tidspunktet da det kan benyttes.

c) For utstedte finansielle garantikontrakter blir det høyeste garantibeløpet tildelt den tidligste perioden da 
garantien kan kreves innfridd.

B11D De kontraktsregulerte beløpene som det gis opplysninger om i forfallsanalysen i henhold til nr. 39 a) og b), er 
de kontraktsregulerte udiskonterte kontantstrømmene, for eksempel

a) brutto finansielle leieplikter (før fradrag av finanskostnader), 

b) priser angitt i framtidige avtaler om kjøp av finansielle eiendeler mot kontanter, 

c) nettobeløp for rentebytteavtaler av typen «betal flytende/motta fast», der netto kontantstrømmer blir byttet, 

d) kontraktsregulerte beløp som skal byttes i et derivativt finansielt instrument (for eksempel en 
valutabytteavtale) der brutto kontantstrømmer blir byttet, og

e) brutto lånetilsagn.
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Slike udiskonterte kontantstrømmer er forskjellige fra det beløpet som tas med i oppstillingen av finansiell 
stilling, fordi beløp i balanseoppstillingen er basert på diskonterte kontantstrømmer. Når beløpet som skal 
betales ikke er fast, skal det beløpet som blir oppgitt, beregnes med henvisning til de vilkår som forelå ved slutten 
av rapporteringsperioden. Når det beløpet som skal betales, for eksempel varierer med endringer i en indeks, 
kan det beløpet som det opplyses om, være basert på indeksens nivå ved slutten av rapporteringsperioden.

B11E I nr. 39 c) kreves det at et foretak skal beskrive hvordan det håndterer den iboende likviditetsrisikoen i de 
postene som inngår i de kvantitative opplysningene som kreves i henhold til nr. 39 a) og b). Et foretak skal gi 
opplysninger om en forfallsanalyse av de finansielle eiendelene den har for å håndtere likviditetsrisiko (f.eks. 
finansielle eiendeler som er lette å selge eller forventes å generere inngående kontantstrømmer som motsvarer 
utgående kontantstrømmer til finansielle forpliktelser), dersom disse opplysningene er nødvendige for at 
brukerne av foretakets finansregnskap skal kunne vurdere arten og omfanget av likviditetsrisikoen.

B11F Andre faktorer som et foretak kan overveie når det gir opplysninger som kreves i henhold til nr. 39 c) omfatter, 
men er ikke begrenset til, hvorvidt foretaket

a) har garantert lånefasiliteter (f.eks. rentebærende markedspapirer) eller andre kreditter (f.eks. kredittilsagn) 
som det kan benytte for å oppfylle sine likviditetsbehov,

b) har innskudd i sentralbanker for å oppfylle likviditetsbehov,

c) har svært forskjellige finansieringskilder,

d) har betydelige konsentrasjoner av likviditetsrisiko enten i sine eiendeler eller sine finansieringskilder,

e) har internkontrollordninger og beredskapsplaner for å håndtere likviditetsrisiko,

f) har instrumenter som omfatter vilkår om framskyndet tilbakebetaling (f.eks. ved en nedgradering av 
foretakets kredittverdighet),

g) har instrumenter som kan kreve sikkerhetsstillelse (f.eks. marginkrav for derivater),

h) har instrumenter som gir foretaket mulighet til å velge om det skal gjøre opp sine finansielle forpliktelser 
med kontanter (eller en annen finansiell eiendel) eller med egne aksjer, eller

i) har instrumenter som omfattes av nettooppgjørsavtaler.

B12-B16 [Opphevet]

Endringer av Internasjonal standard for finansiell rapportering 4

Forsikringskontrakter

Nr. 39 d) endres.

OPPLYSNINGER

Art og omfang av risiko som oppstår av forsikringskontrakter

39 d) Informasjon om kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko som ville ha vært påkrevd i henhold til 
IFRS 7 nr. 31-42 dersom forsikringskontraktene var omfattet av IFRS 7. Men

i) en forsikringsgiver trenger ikke å legge fram forfallsanalyse slik det kreves av IFRS 7 nr. 39 a) og 
b) dersom denne isteden opplyser om estimert tidsplan for netto utgående kontantstrømmer som er 
resultatet av innregnede forsikringsforpliktelser. Dette kan skje i form av en analyse, med en estimert 
tidsplan, av de beløp som innregnes i balanseoppstillingen.

ii) ...

_______________
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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 rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 12. mars 2009 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standard Board) endringer av tolkning nr. 9 
fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell 
rapportering (IFRIC): Revurdering av innebygde derivater 
og IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning 
og måling», heretter kalt «endringer av IFRIC 9 og 
IAS 39». Endringene av IFRIC 9 og IAS 39 presiserer 
hvordan finansielle derivater som er innebygd i andre 
kontrakter skal behandles når en hybrid finansiell eiendel 
omklassifiseres fra virkelig verdi via resultatregnskapet.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) innen-
for EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group) bekrefter at endringene av IFRIC 9 og IAS 39 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 1.12.2009, s. 43, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 94/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 20.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar 
med kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe 
for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen 
med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert 
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres tolkning 
nr. 9 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell 
rapportering (IFRIC): «Revurdering av innebygde derivater» 
og internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39: «Finansielle 
instrumenter — innregning og måling» som fastsatt i vedlegget 
til denne forordning.

Artikkel 2

Hvert selskap skal anvende endringene av IFRIC 9 og IAS 39 
som fastsatt i vedlegget til denne forordning, senest fra første 
dag i det regnskapsåret som begynner etter 31. desember 2008.

(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1171/2009

av 30. november 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 
hensyn til tolkning nr. 9 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC) 

samt internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 39(*)

2015/EØS/36/31
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Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Kommisjonen

 Charlie McCREEVY

 Medlem av Kommisjonen

______________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IFRIC 9 Endringer av IFRIC-tolkning nr. 9: «Revurdering av innebygde derivater»

IAS 39 Endringer av IAS 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling»

_______________________________________________________________________________________________
Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.
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Endringer av IFRIC-tolkning nr. 9

Revurdering av innebygde derivater

Nr. 7 endres. Nytt nr. 7A og 10 tilføyes.

KONSENSUS

7 Et foretak skal vurdere om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som et derivat 
når foretaket første gang blir part i kontrakten. Etterfølgende revurdering er forbudt, med mindre a) kontraktens 
vilkår er blitt endret på en måte som i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers ville ha vært 
påkrevd i henhold til kontrakten, eller b) en finansiell eiendel fra kategorien virkelig verdi over resultatet er blitt 
omklassifisert; i begge tilfeller kreves en vurdering. Et foretak avgjør hvorvidt en endring av kontantstrømmen 
er vesentlig ved å vurdere i hvilket omfang de forventede framtidige kontantstrømmene knyttet til det innebygde 
derivatet, vertskontrakten eller begge deler, er blitt endret, og hvorvidt endringen er vesentlig i forhold til tidligere 
forventede kontantstrømmer knyttet til kontrakten.

7A Vurderingen av om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten og regnskapsføres som derivat ved 
omklassifisering av en finansiell eiendel fra kategorien virkelig verdi over resultatet i samsvar med nr. 7, skal 
gjøres på grunnlag av omstendigheter som forelå på det seneste av følgende tidspunkter:

a) når foretaket første gang ble part i kontrakten, og

b) når kontraktsvilkårene er blitt endret på en måte som i vesentlig grad endrer de kontantstrømmene som ellers 
ville ha vært påkrevd i henhold kontrakten.

Ved denne revurderingen skal nr. 11 c) i IAS 39 ikke anvendes (dvs. at hybridkontrakten (den kombinerte 
kontrakten) skal behandles som om den ikke var blitt målt til virkelig verdi med endringene i virkelig verdi 
innregnet i resultatet). Dersom et foretak ikke kan foreta denne vurderingen, skal hybridkontrakten (den 
kombinerte kontrakten) fortsatt i sin helhet klassifiseres til virkelig verdi over resultatet.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

10 Ved «Innebygde derivater» (endringer av IFRIC 9 og IAS 39) utgitt i mars 2009 ble nr. 7 endret og nr. 7A tilføyd. 
Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskap som omfatter perioder som avsluttes 30. juni 2009 eller 
senere.

Endringer av internasjonal regnskapsstandard nr. 39

Finansielle instrumenter — innregning og måling

Nr. 12 endres. Nytt nr. 103J tilføyes.

INNEBYGDE DERIVATER

12 Dersom det i henhold til denne standard kreves at et foretak skiller ut et innebygd derivat fra dets vertskontrakt, 
men ikke er i stand til å måle det innebygde derivatet separat, verken ved anskaffelsen eller på et senere tidspunkt 
for finansiell rapportering, skal foretaket øremerke hele hybridkontrakten (den kombinerte kontrakten) til virkelig 
verdi over resultatet. Tilsvarende, dersom et foretak ikke er i stand til å måle det innebygde derivatet separat, som 
skulle ha vært skilt ut ved omklassifisering av en hybridkontrakt (kombinert kontrakt) fra kategorien virkelig verdi 
over resultatet, er nevnte omklassifisering forbudt. I slike tilfeller klassifiseres hybridkontrakten (den kombinerte 
kontrakten) fortsatt i sin helhet til virkelig verdi over resultatet.

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

103J Et foretak skal anvende nr. 12, endret ved «Innebygde derivater» (endringer av IFRIC 9 og IAS 39), utgitt i mars 
2009, på årsregnskap som omfatter perioder som avsluttes 30. juni 2009 eller senere.

_____________
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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 
regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble 
det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og 
tolkninger som forelå 15. oktober 2008.

2) 8. oktober 2009 kunngjorde IASB (International 
Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 
regnskapsstandard (IAS) nr. 32: «Finansielle 
instrumenter — presentasjon — klassifisering av 
tegningsrettsemisjoner» heretter kalt «endringer av 
IAS 32». Endringen av IAS 32 presiserer hvordan 
visse rettigheter skal regnskapsføres når de utstedte 
instrumentene er uttrykt i en annen valuta enn utstederens 
funksjonelle valuta. Dersom slike instrumenter utstedes 
proratarisk til utstederens eksisterende aksjeeiere 
for et fast beløp i kontanter, bør de klassifiseres som 
egenkapitalinstrumenter selv om deres utøvelseskurs er 
uttrykt i en annen valuta enn utstederens funksjonelle 
valuta.

3) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige (TEG) 
innenfor EFRAG (European Financial Reporting 
Advisory Group) bekrefter at endringene av IAS 32 
oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i 
artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. I samsvar 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 24.12.2009, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 95/2010 av 2. juli 2010 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 59 av 21.10.2010, s. 22.

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1.

 med kommisjonsbeslutning 2006/505/EF av 14. juli 2006 
om opprettelse av en rådgivende undersøkelsesgruppe 
for regnskapsstandarder som skal bistå Kommisjonen 
med hensyn til objektivitet og nøytralitet i uttalelser fra 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
(3) har den rådgivende undersøkelsesgruppen vurdert 
EFRAGs uttalelse om godkjenning for å være balansert 
og objektiv, og underrettet Kommisjonen om dette.

4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres 
internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 32: «Finansielle 
instrumenter — presentasjon» som fastsatt i vedlegget til denne 
forordning.

Artikkel 2

Alle selskaper skal anvende endringene av IAS 32 som fastsatt 
i vedlegget til denne forordning, senest fra første dag i det 
regnskapsåret som begynner etter 31. januar 2010.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

(3) EUT L 199 av 21.7.2006, s. 33.

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1293/2009

av 23. desember 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 
regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med 

hensyn til internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 32(*)

2015/EØS/36/32

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

Utferdiget i Brussel, 23. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

_____________
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VEDLEGG

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER

IAS 32 Endringer av IAS 32: «Finansielle instrumenter — presentasjon»

_______________________________________________________________________________________________
Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter 
forbeholdes utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere 
opplysninger kan skaffes fra IASB på www.iasb.org.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 36/296 25.6.2015

KLASSIFISERING AV TEGNINGSRETTSEMISJONER

Endring av IAS 32

Finansielle instrumenter: presentasjon

Nr. 11 og 16 endres. Nytt nr. 97E tilføyes.

DEFINISJONER (SE OGSÅ AG3–AG23)

11 Følgende begreper anvendes i denne standard:

…

En «finansiell forpliktelse» er enhver forpliktelse som er 

a) …

b) en kontrakt som vil eller kan bli gjort opp i foretakets egne egenkapitalinstrumenter og som er 

i) et ikke-derivat som foretaket er eller kan bli forpliktet til å levere et variabelt antall av foretakets 
egne egenkapitalinstrumenter for, eller

ii) et derivat som vil bli eller kan bli gjort opp på en annen måte enn ved et bytte av et fast kontantbeløp 
eller en annen finansiell eiendel mot et fast antall av foretakets egne egenkapitalinstrumenter. For 
dette formål utgjør rettigheter, opsjoner eller tegningsretter til å anskaffe et fast antall av foretakets 
egne egenkapitalinstrumenter for et fast beløp i en hvilken som helst valuta egenkapitalinstrumenter 
dersom foretaket tilbyr rettene, opsjonene eller tegningsrettene proratarisk til alle sine eksisterende 
eiere av samme klasse av ikke-derivative egenkapitalinstrumenter. For dette formål omfatter 
foretakets egne egenkapitalinstrumenter …

PRESENTASJON

Forpliktelser og egenkapital (se også AG13–AG14J og AG25-AG29A)

16 Når en utsteder anvender definisjonene i nr. 11 til å avgjøre om et finansielt instrument er et egenkapitalinstrument 
og ikke en finansiell forpliktelse, er instrumentet bare et egenkapitalinstrument dersom begge betingelsene i 
bokstav a) og b) nedenfor er oppfylt.

a) …

b) Dersom instrumentet vil eller kan bli gjort opp i utstederens egne egenkapitalinstrumenter, må det være

i) et ikke-derivat som ikke inneholder noen kontraktsregulert plikt for utstederen til å levere et variabelt 
antall av utsteders egne egenkapitalinstrumenter, eller

ii) et derivat som bare vil bli gjort opp av utstederen ved et bytte av et fast kontantbeløp eller en annen finansiell 
eiendel mot et fast antall av utsteders egne egenkapitalinstrumenter. For dette formål utgjør rettigheter, 
opsjoner eller tegningsretter til å anskaffe et fast antall av foretakets egne egenkapitalinstrumenter for 
et fast beløp i en hvilken som helst valuta egenkapitalinstrumenter dersom foretaket tilbyr rettene, 
opsjonene eller tegningsrettene proratarisk til alle sine eksisterende eiere av samme klasse av ikke-
derivative egenkapitalinstrumenter. For dette formål omfatter foretakets egne egenkapitalinstrumenter 
ikke instrumenter som har alle egenskapene og oppfyller betingelsene angitt i nr. 16A og 16B eller 
nr. 16C og 16D, eller instrumenter som er kontrakter om framtidig mottak eller levering av utsteders egne 
egenkapitalinstrumenter.

En kontraktsregulert plikt, herunder ... 

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

97E Nr. 11 og 16 ble endret ved «Klassifisering av tegningsrettsemisjoner» utstedt i oktober 2009. Et foretak skal 
anvende denne endringen på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. februar 2010 eller senere. 
Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket 
opplyse om dette.

________________________


