
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

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

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Den 19. generalkonferanse for vekt og mål (1991) har på internasjonalt plan utvidet listen over prefikser for
SI-enheter som skal brukes for desimale multipler og undermultipler av SI-enheter.

2) Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) har revidert prinsippene og reglene for de størrelser
og enheter som er fastsatt i den internasjonale standarden ISO 31. Reglene for hvordan SI-systemet skal
brukes i praksis er fastsatt i den internasjonale standarden ISO 1 000.

3) Ordlyden i rådsdirektiv 80/181/EØF(4) bør bringes i samsvar med nevnte internasjonale avtaler og
standarder.

4) Visse tredjestater godtar ikke produkter på sine markeder som bare er merket med de legale enhetene fastsatt
ved direktiv 80/181/EØF. For foretak som eksporterer sine produkter til disse statene, vil det føre til ulempe
dersom det ikke lenger er tillatt å anvende tilleggsangivelser etter 31. desember 1999. Tilleggsangivelser som
inneholder enheter som ikke er legale, bør derfor fortsatt tillates etter nevnte dato.

5) Anvendelsen av direktiv 80/181/EØF bør undersøkes på nytt, og det bør treffes egnede tiltak med henblikk
på anvendelse av et verdensomspennende system. Framgangsmåten omhandlet i artikkel 18 i rådsdirektiv
71/316/EØF(5) skal anvendes der det er hensiktsmessig –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 80/181/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 3 nr. 2 endres «31. desember 1999» til «31. desember 2009».

2) Ny artikkel 6a skal lyde:

«Artikkel 6a

Spørsmål om anvendelsen av dette direktiv, og særlig spørsmålet om tilleggsangivelser, skal undersøkes
nærmere, og om nødvendig skal det treffes tiltak etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 18 i rådsdirektiv
71/316/EØF(*). 
_____________
(*) EFT L 202 av 6.9.1971, s. 1.»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 99/103/EF

av 24. januar 2000

om endring av rådsdirektiv 80/181/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 34 av 9.2.2000, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2001 av 28. februar 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 4.

(1) EFT C 89 av 30.3.1999, s. 8.
(2) EFT C 169 av 16.6 1999, s. 1.
(3) Uttalelse avgitt 15. desember 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 16. desember 1999.
(4) EFT L 39 av 15.2 1980, s. 40. Direktivet sist endret ved direktiv 89/617/EØF (EFT L 357 av 7.12.1989, s. 28).
(5) EFT L 202 av 6.9.1971, s. 1.
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3) I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) I kapittel I punkt 1.1.1 skal teksten under tabellen lyde:

«Celsius-temperatur t er lik differansen t = T - T0 mellom to termodynamiske temperaturer T og T0, der
T0 = 273,15 K. Et temperaturintervall eller en temperaturdifferanse kan uttrykkes enten i kelvin eller i
grader Celsius. Grunnenheten grader Celsius er lik grunnenheten kelvin.»

b) Definisjonene av de supplerende SI-enhetene under tabellen i punkt 1.2.1 skal lyde:

«Enhet for planvinkel

En radian er den vinkel som mellom to radier i en sirkel avgrenser en bue av sirkelens omkrets med en
lengde lik radien.

(Internasjonal standard ISO 31 – I, 1992)

Enhet for romvinkel

En steradian er den romvinkel som i en kjegle med toppunkt i en kules sentrum avgrenser et areal av
kuleoverflaten som er lik et kvadrat med sidekanter lik kuleradien.

(Internasjonal standard ISO 31 — I, 1992).»

c) Tabellen i punkt 1.3 skal lyde:

«Multiplum Prefiks Symbol Multiplum Prefiks Symbol

1024 yotta Y 10-1 deci d
1021 zetta Z 10-2 centi c
1018 exa E 10-3 milli m
1015 peta P 10-6 mikro �

1012 tera T 10-9 nano n
109 giga G 10-12 piko p
106 mega M 10-15 femto f
103 kilo k 10-18 atto a
102 hekto h 10-21 zepto z
101 deka da 10-24 yokto y»

d) Punkt 3 skal lyde:

«3. ENHETER SOM ANVENDES INNENFOR SI-SYSTEMET, OG DER VERDIEN AV ENHETENE
BESTEMMES EKSPERIMENTELT

Størrelse
Enhet

Navn Symbol Definisjon

Energi Elektronvolt eV Elektronvolt er den kinetiske energi som et 
elektron opptar ved å gjennomløpe en potensial-
differanse på 1 volt i tomt rom.

Masse Atommasse-enhet u Atommasseenheten er lik 1/12 av massen av et 
atom av nukliden 12C.

NB: Prefiksene og symbolene oppført under punkt 1.3 kan også anvendes sammen med de to enhetene oppført her og deres

symboler.»
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 9. februar 2001 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 3

Med forbehold for direktiv 80/181/EØF skal medlemsstatene etter 31. desember 1999 tillate eller fortsette å tillate
anvendelse av tilleggsangivelser som omhandlet i artikkel 3 i nevnte direktiv.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2000. 

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE J. GAMA

President Formann
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15.11.2001 Nr. 57/159EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 9. desember
1998, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ulikheter mellom de nasjonale lovgivninger om
behandling av næringsmidler med ioniserende stråling og
vilkårene for anvendelse av slik stråling hindrer fri
omsetning av næringsmidler og kan skape ulike
konkurransevilkår og dermed direkte påvirke det indre
markeds virkemåte.

2) Det må vedtas tiltak som sikrer at det indre marked virker
tilfredsstillende. Det indre marked utgjør et område uten
indre grenser, der fritt varebytte og fri bevegelighet for
personer, tjenester og kapital er sikret. Dette er ikke
tilfellet for tiden på grunn av ulik praksis i medlems-
statene ettersom bestråling av næringsmidler er tillatt i
noen medlemsstater og forbudt i andre.

3) Dette rammedirektiv vil bli utfylt av europaparlaments-
og rådsdirektiv 1999/3/EF av 22. februar 1999 om
opprettelse av en fellesskapsliste over næringsmidler og
næringsmiddelingredienser behandlet med ioniserende
stråling(4), heretter kalt «gjennomføringsdirektivet».

4) I mange medlemsstater er bestråling av næringsmidler et
følsomt spørsmål i den offentlige debatt, og forbrukerne

kan ha grunn til å bekymre seg for hvilke følger bruk av
bestråling av næringsmidler kan få.

5) Inntil Fellesskapets positivliste over næringsmidler og
næringsmiddelingredienser som kan behandles med
ioniserende stråling trer i kraft, er det hensiktsmessig at
medlemsstatene i samsvar med reglene i traktaten kan
fortsette å anvende eksisterende nasjonale begrensninger
av eller forbud mot behandling av næringsmidler og
næringsmiddelingredienser med ioniserende stråling og
handel med bestrålte næringsmidler som ikke står oppført
i den første positivlisten som opprettes ved gjennom-
føringsdirektivet.

6) Reglene for bruk av ioniserende stråling til behandling av
næringsmidler bør først og fremst ta hensyn til krav til
vern av menneskers helse, men også til økonomiske og
tekniske behov, innenfor de rammer som er fastsatt for
helsevern.

7) Rådsdirektiv 96/29/Euratom av 13. mai 1996 om
fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsstandarder for
vern av helsen til arbeidstakere og allmennheten mot fare
forårsaket av ioniserende stråling(5) får anvendelse.

8) Godkjente bestrålingsanlegg bør underlegges offentlig
kontroll innenfor rammen av et inspeksjonssystem som
skal utarbeides i henhold til behovene i dette direktiv.

9) De godkjente anleggene skal føre registre for å sikre at
reglene i dette direktiv overholdes.

10) I rådsdirektiv 79/112/EØF av 18. desember 1978 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om merking
og presentasjon av samt reklame for næringsmidler
beregnet på salg til den endelige forbruker(6) er det
allerede fastsatt regler for merking av bestrålte nærings-
midler beregnet på salg til sluttforbruker.

11) Det bør også fastsettes hensiktsmessige regler for
merking av næringsmidler som er behandlet med
ioniserende stråling, og som ikke er beregnet på
sluttforbruker.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/2/EF

av 22. februar 1999

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler og næringsmiddelingredienser behandlet 
med ioniserende stråling(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 66 av 13.3.1999, s. 16, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2001 av 23. februar 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 5.

(1) EFT C 336 av 30.12.1988, s. 7 og EFT C 303 av 2.12.1989, s. 15.
(2) EFT C 194 av 31.7.1989, s. 14. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 11. oktober 1989 (EFT C 291 av 20.11.1989,

s. 58), Rådets felles holdning av 27. oktober 1997 (EFT C 389 av
22.12.1997, s. 36) og europaparlamentsbeslutning av 18. februar 1998
(EFT C 80 av 16.3.1998, s. 130). Rådsbeslutning av 25. januar 1999.
Europaparlamentsbeslutning av 28. januar 1999.

(4) Se EFT L 66 av 13.3.1999, s. 24.

(5) EFT L 159 av 29.6.1996, s. 1.
(6) EFT L 33 av 8.2.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 97/4/EF (EFT

L 43 av 14.2.1997, s. 21).
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12) Uten at det berører de framgangsmåter for beslutnings-
taking som er fastsatt i traktaten om opprettelse av Det
europeiske fellesskap eller i dette direktiv, bør Den viten-
skapelige komité for næringsmidler nedsatt ved
kommisjonsbeslutning 74/234/EØF(1) rådspørres i alle
spørsmål knyttet til dette direktiv som kan ha betydning
for folkehelsen.

13) Næringsmidler kan behandles med ioniserende stråling
bare dersom det er behov for det av næringsmiddel-
hygieniske grunner, dersom behandlingen medfører en
påviselig fordel av teknisk eller annen art eller er til
fordel for forbrukerne, og dersom næringsmidlene er
friske og av god hygienisk kvalitet, ettersom ioniserende
stråling ikke bør brukes i stedet for hygiene- eller helse-
tiltak eller god framstillings- eller landbrukspraksis.

14) Prosessen bør ikke brukes som erstatning for god
framstillingspraksis, og dette vilkåret er oppfylt for
næringsmidlene oppført i vedlegget til gjennomførings-
direktivet.

15) I alle tilfeller der Rådet gir Kommisjonen myndighet til å
iverksette regler for bestråling av næringsmidler, bør det
fastsettes bestemmelser om en framgangsmåte som
innebærer et nært samarbeid mellom medlemsstatene og
Kommisjonen innenfor rammen av Den faste komité for
næringsmidler og om nødvendig Den faste veterinær-
komité eller Den faste komité for plantehelse.

16) Dersom det viser seg at bruken av denne metoden eller av
et næringsmiddel behandlet med ioniserende stråling
etter tillatelse gitt i henhold til dette direktiv utgjør en
helsefare, bør medlemsstatene ha myndighet til å
oppheve eller begrense bruken eller senke de fastsatte
grensene inntil det treffes en beslutning på fellesskaps-
plan.

17) I rådsdirektiv 89/397/EØF av 14. juni 1989 om offentlig
kontroll av næringsmidler(2) overlates valget av midler
og metoder til de nasjonale tilsynsmyndigheter. I råds-
direktiv 93/99/EØF av 29. oktober 1993 om tilleggstiltak
i forbindelse med offentlig kontroll av næringsmidler(3)
er det fastsatt kvalitetsstandarder for laboratorier og krav
om bruk av validerte analysemetoder dersom slike finnes.
Artikkel 5 i sistnevnte direktiv får anvendelse på over-
våkingen av gjennomføringen av dette direktiv.

18) Det ble 20. desember 1994 inngått en modus vivendi
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om

gjennomføringstiltakene for rettsakter vedtatt etter
framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(4) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på framstilling, markeds-
føring og import av næringsmidler og næringsmiddel-
ingredienser, heretter kalt «næringsmidler», som er behandlet
med ioniserende stråling.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a) næringsmidler som utsettes for ioniserende stråling fra
måle- eller kontrollinstrumenter, forutsatt at den absorberte
dosen ikke overstiger 0,01 Gy for kontrollinstrumenter
som benytter nøytroner, og 0,5 Gy i andre tilfeller, ved et
høyeste energinivå på 10 MeV i tilfelle røntgenstråler, 14
MeV i tilfelle nøytroner og 5 MeV i andre tilfeller,

b) bestråling av næringsmidler som tilberedes til pasienter
som har behov for steril kost under legetilsyn.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at
bestrålte næringsmidler kan markedsføres bare dersom de
oppfyller bestemmelsene i dette direktiv.

Artikkel 3

1. De vilkår som skal være oppfylt for at behandling av
næringsmidler med ioniserende stråling skal kunne tillates, er
fastsatt i vedlegg I. Disse næringsmidlene skal på tidspunktet
for behandlingen være av god hygienisk kvalitet.

2. Bestråling kan utføres bare ved hjelp av kildene oppført i
vedlegg II og i samsvar med kravene i kodeksen nevnt i
artikkel 7 nr. 2. Den samlede gjennomsnittlige absorberte dose
skal beregnes i samsvar med vedlegg III. 

Artikkel 4

1. Fellesskapslisten over næringsmidler som kan behandles
med ioniserende stråling, med utelatelse av alle andre, og de
høyeste tillatte strålingsdosene skal fastsettes i gjennom-
føringsdirektivet, som skal vedtas etter framgangsmåten
fastsatt i traktatens artikkel 100 A, idet det tas hensyn til
vilkårene for tillatelse fastsatt i vedlegg I.
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(1) EFT L 136 av 20.5.1974, s. 1.
(2) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 23.
(3) EFT L 290 av 24.11.1993, s. 14. (4) EFT C 102 av 4.4.1996, s. 1.



2. Denne listen skal utarbeides trinnvis.

3. Kommisjonen skal gjennomgå de gjeldende nasjonale
tillatelsene og etter framgangsmåten i traktatens artikkel 100 A
framlegge forslag til utarbeiding av listen etter å ha rådspurt
Den vitenskapelige komité for næringsmidler.

Senest 31. desember 2000 skal Kommisjonen i samsvar med
traktatens artikkel 100 A framlegge et forslag med sikte på å
ferdigstille positivlisten fastsatt i nr. 1.

4. Inntil direktivet vedtatt på grunnlag av forslaget nevnt i
nr. 3 annet ledd trer i kraft, kan medlemsstatene opprettholde
gjeldende tillatelser til behandling av næringsmidler med
ioniserende stråling, forutsatt at

a) Den vitenskapelige komité for næringsmidler har avgitt en
positiv uttalelse om behandlingen av det aktuelle
næringsmiddelet,

b) den samlede gjennomsnittlige absorberte strålingsdose
ikke overskrider grenseverdiene anbefalt av Den viten-
skapelige komité for næringsmidler,

c) ioniserende stråling og markedsføring skjer i samsvar med
dette direktiv.

5. Inntil direktivet vedtatt på grunnlag av forslaget nevnt i
nr. 3 annet ledd trer i kraft, kan enhver medlemsstat også tillate
behandling av næringsmidler som en annen medlemsstat har
opprettholdt tillatelse for i samsvar med nr. 4, dersom vilkårene
nevnt i nr. 4 er oppfylt.

6. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen
og de andre medlemsstatene om tillatelser som er opprettholdt
i henhold til nr. 4 eller utstedt i henhold til nr. 5 samt om
vilkårene knyttet til dem. Kommisjonen skal offentliggjøre
disse meldingene i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

7. Inntil direktivet vedtatt på grunnlag av forslaget nevnt i
nr. 3 annet ledd trer i kraft, kan medlemsstatene i samsvar med
traktatens regler fortsette å anvende gjeldende nasjonale
begrensninger av eller forbud mot behandling av nærings-
midler med ioniserende stråling og handel med bestrålte
næringsmidler som ikke står oppført i den første positivlisten
som opprettes i henhold til gjennomføringsdirektivet.

Artikkel 5

1. Den høyeste strålingsdose for næringsmidler kan gis i
deldoser; den høyeste strålingsdose fastsatt i samsvar med
artikkel 4 må imidlertid ikke overskrides. Strålebehandling kan
ikke anvendes sammen med kjemisk behandling som har
samme formål som bestrålingen.

2. Unntak fra nr. 1 kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 12.

Artikkel 6

Følgende regler skal gjelde for merking av næringsmidler
behandlet med ioniserende stråling.

1) Med hensyn til produkter som er beregnet på sluttforbruker
og storhusholdninger,

a) skal opplysningen «bestrålt» eller «behandlet med
ioniserende stråling» angis i merkingen i samsvar med
artikkel 5 nr. 3 i direktiv 79/112/EØF dersom
produktene selges enkeltvis.

Med hensyn til produkter som selges i løs vekt, skal
denne opplysningen sammen med produktets
betegnelse angis på en plakat eller et skilt over eller
ved siden av beholderen som inneholder produktene,

b) skal den samme opplysningen, dersom et bestrålt
produkt inngår som ingrediens, angis i ingredienslisten
sammen med produktets betegnelse.

Med hensyn til produkter som selges i løs vekt, skal
denne opplysningen sammen med produktets
betegnelse angis på en plakat eller et skilt over eller
ved siden av beholderen som inneholder produktene,

c) skal den samme opplysningen som et unntak fra
artikkel 6 nr. 7 i direktiv 79/112/EØF kreves for å angi
hvilke bestrålte ingredienser som er brukt i sammen-
satte ingredienser i næringsmidler, selv om disse utgjør
mindre enn 25 % av det ferdige produktet.

2) Med hensyn til produkter som ikke er beregnet på
sluttforbruker eller storhusholdninger,

a) skal opplysningen om bestråling nevnt i foregående
nummer angis både for næringsmidler og ingredienser
som inngår i et ikke-bestrålt næringsmiddel,

b) skal enten navn og adresse til det anlegg som utførte
bestrålingen eller dettes referansenummer i henhold til
artikkel 7 angis.

3) Opplysningen om behandlingen skal under alle omstendig-
heter angis på dokumentene som medfølger eller gjelder de
bestrålte næringsmidlene.

Artikkel 7

1. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om hvilken
eller hvilke vedkommende myndighet(er) som har ansvaret for

– forhåndsgodkjenning av bestrålingsanlegg,

– tildeling av et offisielt referansenummer til godkjente
bestrålingsanlegg,
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– offentlig kontroll og inspeksjon,

– tilbakekalling eller endring av godkjenning.

2. Det skal gis godkjenning bare dersom anlegget

– oppfyller kravene i den internasjonale kodeks for drift av
bestrålingsanlegg til behandling av næringsmidler som er
anbefalt av FAO/WHOs felles Codex Alimentarius-
kommisjon (se FAO/WHO/CAC, bind XV, 1. utg.) og alle
ytterligere krav som kan bli vedtatt etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 12 i dette direktiv,

– utpeker en person som skal ha ansvar for at alle de vilkår
som skal oppfylles for å kunne anvende metoden,
overholdes.

3. Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om

– navn, adresser og referansenummer på de bestrålings-
anlegg den har godkjent, godkjenningsdokumentets ordlyd
samt enhver beslutning om at godkjenningen suspenderes
eller tilbakekalles. 

Medlemsstatene skal dessuten hvert år oversende
Kommisjonen

– resultatene av de kontrollene som er foretatt av de
godkjente bestrålingsanleggene, særlig når det gjelder
kategorier og mengder av produkter som er behandlet og
hvilke doser som er gitt,

– resultatene av de kontrollene som er foretatt ved
markedsføring av produktet. Medlemsstatene skal sørge
for at de metodene som brukes for å påvise behandling med
ioniserende stråling, er i samsvar med nr. 1 og 2 i vedlegget
til direktiv 85/591/EØF(1), og at de allerede er, eller snarest
og senest innen 1. januar 2003, blir standardisert eller
validert. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
de metodene som er brukt, og Kommisjonen skal vurdere
bruken og utviklingen av disse metodene, idet det tas
hensyn til uttalelsen fra Vitenskapskomiteen for
næringsmidler.

4. På grunnlag av de opplysninger som gis i samsvar med
nr. 3, skal Kommisjonen offentliggjøre i De Europeiske
Fellesskaps Tidende

– nærmere opplysninger om anleggene samt om endringer i
deres status,

– en rapport på grunnlag av de opplysninger som hvert år
innsendes av de nasjonale tilsynsmyndigheter.

Artikkel 8 

1. De bestrålingsanlegg som er godkjent i samsvar med
artikkel 7, skal for hver kilde for ioniserende stråling som

brukes, føre et register som for hvert behandlet nærings-
middelparti skal angi:

a) arten og mengden av de bestrålte næringsmidler,

b) partiets nummer,

c) oppdragsgiveren for strålebehandlingen,

d) mottakeren av de bestrålte næringsmidlene,

e) bestrålingsdato,

f) emballasjemateriale som er brukt under bestrålingen,

g) kontrollparametrer for bestrålingsprosessen i samsvar med
vedlegg III, foretatte kontrollmålinger av dosene samt
resultatene av disse, særlig med angivelse av de nedre og
øvre grenseverdier for den absorberte dosen samt typen av
ioniserende stråling,

h) henvisning til valideringsmålinger foretatt før bestråling.

2. Registrene nevnt i nr. 1 skal oppbevares i fem år.

3. Gjennomføringsreglene for denne artikkel skal vedtas
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12.

Artikkel 9

1. Et næringsmiddel som er behandlet med ioniserende
stråling, kan importeres fra en tredjestat bare dersom det

– oppfyller de vilkår som gjelder for slike næringsmidler,

– følges av dokumenter som inneholder navn og adresse på
det anlegg der bestrålingen har funnet sted samt
opplysningene nevnt i artikkel 8,

– er behandlet i et bestrålingsanlegg som er godkjent av
Fellesskapet og oppført på listen nevnt i nr. 2 i denne
artikkel.

2. a) Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12 skal
Kommisjonen utarbeide en liste over godkjente anlegg
der offentlig tilsyn sikrer at kravene i artikkel 7
overholdes.

I forbindelse med utarbeidingen av denne listen kan
Kommisjonen gi sakkyndige i oppdrag på Kommi-
sjonens vegne å foreta vurderinger og inspeksjoner av
bestrålingsanlegg i tredjestater i samsvar med artikkel
5 i direktiv 93/99/EØF.

Kommisjonen skal offentliggjøre denne listen og
eventuelle endringer i den i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.
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b) Kommisjonen kan inngå tekniske avtaler med
vedkommende organer i tredjestater om nærmere
regler for gjennomføringen av vurderingene og
inspeksjonene nevnt i bokstav a).

Artikkel 10

Materialer som brukes til å emballere næringsmidler som skal
bestråles, skal være egnet til formålet.

Artikkel 11

Endringer i vedleggene for å ta hensyn til den vitenskapelige
og tekniske utvikling, skal vedtas etter framgangsmåten
fastsatt i traktatens artikkel 100 A.

Artikkel 12

1. Når framgangsmåten fastsatt i denne artikkel anvendes,
bistås Kommisjonen av Den faste komité for næringsmidler,
heretter kalt «komiteen».

Lederen skal omgående forelegge saken for komiteen, enten på
eget initiativ eller på anmodning fra en medlemsstats representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er
fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som
Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstem-
ning i komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes
representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen
skal ikke avgi stemme.

3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom
de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et
forslag til tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre
måneder etter at forslaget ble framlagt, skal Kommi-
sjonen vedta de foreslåtte tiltakene.

Artikkel 13

Vitenskapskomiteen for næringsmidler skal rådspørres i
ethvert spørsmål knyttet til dette direktiv som kan ha betydning
for folkehelsen.

Artikkel 14

1. Dersom en medlemsstat som følge av nye opplysninger
eller av en ny vurdering av eksisterende opplysninger foretatt

etter at dette direktiv ble vedtatt, har klare bevis på at bestråling
av visse næringsmidler utgjør en fare for menneskers helse,
selv om bestrålingen er i samsvar med bestemmelsene i dette
direktiv, kan medlemsstaten midlertidig suspendere eller
begrense anvendelsen av de aktuelle bestemmelsene på sitt
territorium. Den skal omgående underrette de andre medlems-
statene og Kommisjonen om dette og gi en begrunnelse for sin
beslutning.

2. Kommisjonen skal snarest mulig undersøke begrun-
nelsen nevnt i nr. 1 innenfor rammen av Den faste komité for
næringsmidler; den skal treffe hensiktsmessige tiltak etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 12. Medlemsstaten som har
truffet beslutningen nevnt i nr. 1, kan opprettholde den inntil
tiltakene har trådt i kraft.

3. Endringer av dette direktiv eller av gjennomførings-
direktivet kan foretas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 12
bare i det omfang det er nødvendig for å sikre vernet av folke-
helsen og skal under alle omstendigheter begrenses til forbud
eller begrensninger i forhold til den tidligere rettslige stilling.

Artikkel 15

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv slik at de

– innen 20. september 2000 tillater markedsføring og bruk av
bestrålte næringsmidler,

– innen 20. mars 2001 forbyr markedsføring og bruk av
bestrålte næringsmidler som ikke oppfyller kravene i dette
direktiv.

De skal underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 16

Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. februar 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES K.-H. FUNKE

President Formann
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VEDLEGG I

VILKÅR FOR TILLATELSE TIL BESTRÅLING AV NÆRINGSMIDLER

1. Det kan gis tillatelse til bestråling av næringsmidler bare dersom

– det foreligger et rimelig teknisk behov,

– den ikke innebærer noen helsefare og utføres på de foreslåtte vilkår,

– den er til fordel for forbrukeren,

– den ikke brukes i stedet for hygiene- og helsetiltak eller god framstillings- eller landbrukspraksis.

2. Bestråling av næringsmidler kan brukes bare for følgende formål:

– å redusere forekomsten av sykdommer som overføres gjennom næringsmidler ved å tilintetgjøre
sykdomsframkallende organismer,

– å redusere forringelse av næringsmidler ved å forsinke eller stanse forråtnelsesprosessen og
tilintetgjøre de organismene som forårsaker den,

– å redusere tap av næringsmidler på grunn av for tidlig modning, spiring eller vekst,

– å bekjempe de organismer i næringsmidler som er skadelige for planter og planteprodukter.

VEDLEGG II

KILDER FOR IONISERENDE STRÅLING

Næringsmidler kan behandles bare med følgende kilder for ioniserende stråling:

a) gammastråler fra radionuklidene kobolt 60 eller cesium 137.

b) røntgenstråler fra apparater med en nominell energi (høyeste kvanteenergi) på 5 MeV eller lavere,

c) elektroner fra apparater med en nominell energi (høyeste kvanteenergi) på 10 MeV eller lavere.
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VEDLEGG III

1. DOSIMETRI

Den samlede gjennomsnittlige absorberte dose

Ved bestemmelsen av om næringsmidler som er behandlet med en samlet gjennomsnittlig dose på 10
kGy eller mindre er egnet til menneskeføde, kan det antas at alle kjemiske virkninger av strålingen i
dette doseområdet er proporsjonale med dosen.

Den samlede gjennomsnittlige dose D er definert med følgende integral for de behandlede
næringsmidlene:

1
D = –– � p (x,y,z)  d (x,y,z)  dV

M

der M = den behandlede prøvens samlede masse
p = den lokale tetthet i punktet (x,y,z)
d = den lokale absorberte dose i punktet (x,y,z)
dV = dx dy dz: det uendelig lille volumelement som representeres ved volumfraksjoner.

Den samlede gjennomsnittlige absorberte dose kan bestemmes direkte for homogene produkter eller
for produkter i løs vekt med åpenbar homogen tetthet ved å fordele et passende antall dosimetre
strategisk og vilkårlig i hele varens volum. Med utgangspunkt i dosefordelingen bestemt på denne
måten kan det beregnes et gjennomsnitt som er den samlede gjennomsnittlige absorberte dosen.

Dersom dosefordelingskurvens form i produktet er klart bestemt, er laveste og høyeste doses
posisjon kjent. Fordelingen av dosene i disse to posisjonene kan måles i en serie prøver av produktet
for å anslå den samlede gjennomsnittlige dose.

I noen tilfeller vil det aritmetiske gjennomsnitt av de gjennomsnittlige laveste doser (Dmin) og
høyeste doser (Dmax) gi et godt anslag over den samlede gjennomsnittlige dosen. I disse tilfellene:

Dmax + Dmin
samlet gjennomsnittlig dose � ––––––––––––

2
Dmax

Forholdet –––––– kan ikke overstige 3.
Dmin

2. FRAMGANGSMÅTER

2.1. Før det foretas rutinemessig bestråling av en gitt kategori næringsmidler i et bestrålingsanlegg, skal
de laveste og høyeste dosenes posisjon bestemmes ved hjelp av dosemålinger i hele produktets
volum. Disse valideringsmålingene skal utføres et tilstrekkelig antall ganger (f.eks. 3-5) slik at det
tas hensyn til variasjoner i produktenes tetthet og geometri.

2.2. Målingene skal gjentas hver gang produktet, dets geometri eller bestrålingsvilkårene endres.

2.3. Under bestrålingen foretas det rutinemessige målinger for å sikre at dosegrensene ikke overskrides.
Målingene bør foretas ved at dosimetre plasseres i høyeste eller laveste doses posisjon, eller i en
referanseposisjon. Dosen i referanseposisjonen skal knyttes kvantitativt til den høyeste og den
laveste dosen. Referanseposisjonen bør plasseres i et passende punkt i eller på produktet, der
dosevariasjonene er lave.

2.4. Det skal foretas rutinemessige dosemålinger av hvert parti og med jevne mellomrom under
produksjonen.

2.5. Når flytende og uemballerte produkter bestråles, kan den laveste og høyeste dosen ikke bestemmes.
I et slikt tilfelle er det bedre å foreta stikkprøver for å bestemme dosenes grenseverdi.

2.6. Dosemålingene bør foretas med godkjente dosimetre, og skal deretter kunne henføres til
grunnleggende standarder.

2.7. Under bestrålingen skal visse anleggsparametrer kontrolleres og fortløpende registreres. Når det
gjelder radionuklider, omfatter parametrene produktets framføringshastighet eller den tid det
tilbringer i bestrålingssonen samt opplysninger som bekrefter at kildens posisjon er riktig. Når det
gjelder partikkelakseleratoren, omfatter parametrene produktets framføringshastighet og anleggets
energinivå, elektronstrøm og skannebredde.



ERKLÆRING FRA KOMMISJONEN

Om betraktning 17

Kommisjonen understreker at den så snart den nye beslutningen om reformen av komitéframgangsmåten
er vedtatt, vil foreslå for lovgiveren at bestemmelsene om komiteer i alle tidligere rettsakter tilpasses og
bringes i samsvar med den nye beslutningen om komitéframgangsmåten. Kommisjonen forplikter seg til
fullt ut å anvende enhver tverrinstitusjonell avtale som måtte følge av den nye beslutningen.

ERKLÆRING FRA RÅDET OG KOMMISJONEN

Om artikkel 7 nr. 3 tredje strekpunkt

For å sikre at slike metoder foreligger for alle produkter, vil Kommisjonen og medlemsstatene fremme
videreutviklingen av standardiserte eller validerte analysemetoder som har som mål å påvise om
næringsmidler er blitt behandlet med ioniserende stråling. Kommisjonen bekrefter at den årlige rapporten
nevnt i artikkel 7 nr. 4 vil inneholde opplysninger om en slik utvikling. Den årlige rapporten for 2001 vil
inneholde en redegjørelse for anvendelsen av disse bestemmelsene for å avgjøre om det har oppstått
problemer i forbindelse med bruken av validerte eller standardiserte metoder. Kommisjonen vil om
nødvendig og i samsvar med framgangsmåtene for beslutningstaking fastsatt i traktaten eller i dette
direktiv treffe tiltak for å løse disse problemene og dem som vil kunne oppstå. Disse opplysningene skal
også gjøres tilgjengelige for Europaparlamentet.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 57/166 15.11.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



15.11.2001 Nr. 57/167EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles utkast av 9. desember
1998, og

ut fra følgende betraktninger:

I artikkel 4 nr. 1 og 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/2/EF av 22. februar 1999 om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om næringsmidler og næringsmiddel-
ingredienser behandlet med ioniserende stråling(4), heretter
kalt «rammedirektivet», er det fastsatt at det skal vedtas en liste
over de næringsmidler som kan behandles med ioniserende
stråling, med utelatelse av alle andre. Denne listen skal
utarbeides trinnvis.

Tørkede aromaurter, krydder og vegetabilske smaks-
ingredienser er ofte forurenset og/eller angrepet av organismer
og deres stoffskifteprodukter som er skadelige for folkehelsen.

Slik forurensning og/eller slike angrep kan ikke lenger
behandles med fumiganter som etylenoksid på grunn av det
toksiske potensialet til deres rester.

Bruken av ioniserende stråling er et effektivt middel til å
erstatte nevnte stoffer.

Slik behandling er godkjent av Vitenskapskomiteen for
næringsmidler.

Denne behandling er derfor til fordel for vernet av folkehelsen –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. Med forbehold for Fellesskapets positivliste som skal
utarbeides i samsvar med artikkel 4 nr. 3 annet ledd i
rammedirektivet, fastsettes det i dette direktiv en første EF-
positivliste over næringsmidler og næringsmiddelingredienser,
heretter kalt «næringsmidler», som kan behandles med
ioniserende stråling, sammen med de høyeste doser som er
tillatt for det planlagte formål.

2. Behandling med ioniserende stråling av de aktuelle
produkter kan utføres bare i samsvar med bestemmelsene i
rammedirektivet. Det skal særlig anvendes prøvingsmetoder i
samsvar med rammedirektivets artikkel 7 nr. 3.

3. De næringsmidlene som kan behandles med ioniserende
stråling, og de høyeste samlede gjennomsnittsdosene disse kan
utsettes for, står oppført i vedlegget.

Artikkel 2

Medlemsstatene kan ikke forby, begrense eller hindre
markedsføringen av næringsmidler som er bestrålt i samsvar
med de alminnelige bestemmelsene i rammedirektivet samt
bestemmelsene i dette direktiv med begrunnelse i at de har blitt
utsatt for slik behandling. 

Artikkel 3

Eventuelle endringer av dette direktiv skal gjøres etter
framgangsmåtene fastsatt i traktatens artikkel 100 A.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal innen 20. september 2000 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv, slik at det blir mulig å markedsføre og bruke bestrålte
næringsmidler.

De skal underrette Kommisjonen om dette.

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

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/3/EF

av 22. februar 1999

om opprettelse av en fellesskapsliste for næringsmidler og næringsmiddelingredienser behandlet 
med ioniserende stråling(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 66 av 13.3.1999, s. 24, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 12/2001 av 23. februar 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 5.

(1) EFT C 336 av 30.12.1988, s. 7 og EFT C 303 av 2.12.1998, s. 15.
(2) EFT C 194 av 31.7.1989, s. 14.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 11. oktober 1989 (EFT C 291 av 20.11.1989,

s. 58), Rådets felles holdning av 27. oktober 1997 (EFT C 389 av
22.12.1997, s. 47) og europaparlamentsbeslutning av 18. februar 1998
(EFT C 80 av 16.3.1998, s. 133). Rådsbeslutning av 25. januar 1999.
Europaparlamentsbeslutning av 28. januar 1999. 

(4) Se EFT L 66 av 13.3.1999, s. 16.
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Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. februar 1999.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M GIL-ROBLES K.-H. FUNKE

President Formann

VEDLEGG

NÆRINGSMIDLER GODKJENT FOR STRÅLEBEHANDLING SAMT HØYESTE TILLATTE
STRÅLINGSDOSER

Næringsmiddelgruppe Høyeste samlede gjennomsnittlige 

absorberte strålingsdose (kGy)

Tørkede aromaurter, kryddere og smaksingredienser 10
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TJUEFEMTE KOMMISJONSDIREKTIV 2000/11/EF

av 10. mars 2000

om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II til rådsdirektiv 76/768/EØF
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
kosmetiske produkter(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 2000/6/EF(2), særlig artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet
på forbrukere, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er konstatert at 3'-etyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetrametyl-2'-acetonaftalen eller 7-acetyl-6-etyl-
1,1,4,4-tetrametyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen er et stoff som gir nevrotoksiske virkninger. Dette stoffet bør
derfor forbys i kosmetiske produkter, og det bør oppføres på listen i vedlegg II til ovennevnte rådsdirektiv.

2) Det er konstatert at aristolochiasyre og dens salter, så vel som Aristolochia spp. og preparater framstilt av
dette, er stoffer som har kraftige kreftframkallende virkninger. Disse stoffene bør derfor forbys i kosmetiske
produkter, og de bør oppføres på nevnte liste i vedlegg II.

3) Det er konstatert at 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin er et giftig stoff med kraftig kreftframkallende
virkning. Dette stoffet bør derfor forbys i kosmetiske produkter, og det bør oppføres på nevnte liste i 
vedlegg II.

4) Det er konstatert at 6-(1-piperidinyl)-2,4-pyrimidindiamin-3-oksid (minoxidil) og dets salter er stoffer med
kraftige systemiske karutvidende virkninger. Dessuten bør derivater av minoxidil gjøres til gjenstand for en
særskilt vitenskapelig vurdering for å fastslå hvilke mulige virkninger de har på helsen. Minoxidil og dets
salter bør derfor forbys i kosmetiske produkter, og de bør oppføres på nevnte liste i vedlegg II.

5) Det er konstatert at 3,4',5-tribromsalicylanilid er et stoff med kraftig fotosensibiliserende langtidsvirkning.
Dette stoffet bør derfor forbys i kosmetiske produkter, og det bør oppføres på nevnte liste i vedlegg II.

6) Det er konstatert at Phytolacca spp. og preparater framstilt av dette, er giftige stoffer med skadelige
farmakologiske virkninger. Disse stoffene bør derfor forbys i kosmetiske produkter, og de bør oppføres på
nevnte liste i vedlegg II.

7) Det er konstatert at 11-_-hydroksipregn-4-en-3,20-dion og dets estere er stoffer med endokrine virkninger i
kombinasjon med kraftig blodtrykksforhøyende virkning. Disse stoffene bør derfor forbys i kosmetiske
produkter, og de bør oppføres på nevnte liste i vedlegg II.

8) Det er konstatert at fargestoffet CI 42 640 er et stoff med kreftframkallende virkning. Dette stoffet bør derfor
forbys i kosmetiske produkter, og det bør oppføres på nevnte liste i vedlegg II.

15.11.2001 Nr. 57/169EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 65 av 14.3.2000, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2001 av 23. februar
2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 6.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) EFT L 56 av 1.3.2000, s. 42.
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9) Det er konstatert at steroide antiandrogener er stoffer som påvirker funksjonene til androgenavhengige
organer. Disse stoffene bør derfor forbys i kosmetiske produkter, og de bør oppføres på nevnte liste i vedlegg
II.

10) Det er konstatert at zirkonium og dets forbindelser, bortsett fra hydratisert aluminium- og zirkoniumklor-
hydrat og deres komplekse forbindelser med glysin og zirkoniumlakker, -pigmenter og -salter av fargestoffer
som kan inngå som bestanddeler i kosmetiske produkter, er stoffer med mutagene virkninger. Disse stoffene
bør derfor forbys i kosmetiske produkter, og de bør oppføres på nevnte liste i vedlegg II.

11) Det er konstatert at tyrotricin og dets salter er antibiotiske stoffer med bakteriostatisk virkning. Disse stoffene
bør derfor forbys i kosmetiske produkter. Siden disse stoffene allerede er oppført under referansenummer 39
på nevnte liste i vedlegg II, er det ikke nødvendig å gi dem et særskilt referansenummer.

12) Det er konstatert at acetonitril er et giftig løsemiddel som gir akutte systemiske virkninger, som kan være
kreftframkallende. Dette stoffet bør derfor forbys i kosmetiske produkter, og det bør oppføres på nevnte liste
i vedlegg II.

13) Det er konstatert at tetrahydrozolin og dets salter er stoffer som gir karsammentrekkende _-adrenerge
virkninger. Disse stoffene bør derfor forbys i kosmetiske produkter, og de bør oppføres på nevnte liste i
vedlegg II.

14) De europeiske fellesskaps domstol har ved dom av 25. januar 1994 i saken Angelopharm GmbH mot Freie
Hansestadt Hamburg, erklært bestemmelsene i artikkel 1 i tolvte kommisjonsdirektiv 90/121/EØF(1) om
tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III, IV, V og VI til rådsdirektiv 76/768/EØF, ugyldig med
hensyn til å oppføre 11-_-hydroksipregn-4-en-3,20-dion og dets estere på listen over stoffer som er forbudt
i kosmetiske produkter i henhold til nevnte vedlegg II. Begrunnelsen for dommen var at oppføringen av det
aktuelle stoffet på nevnte liste skal være begrunnet av en uttalelse fra Vitenskapskomiteen for kosmetiske
produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere, noe som ikke var tilfelle.

15) Dermed følger det av denne dommen at Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for varer som ikke
er næringsmidler beregnet på forbrukere skal rådspørres før et stoff kan oppføres på nevnte i liste i vedlegg
II. I henhold til dette direktiv er det derfor nødvendig å stryke en rekke stoffer fra den nevnte listen i vedlegg
II, ettersom de er oppført på denne listen ved at alle de kommisjonsdirektivene som er beheftet med samme
saksbehandlingsfeil, er anvendt feil. Dette gjelder kommisjonsdirektiv 82/147/EØF(2), femte kommisjons-
direktiv 84/415/EØF(3), sjuende kommisjonsdirektiv 86/179/EØF(4), niende kommisjonsdirektiv
87/137/EØF(5), tiende kommisjonsdirektiv 88/233/EØF(6) og tolvte kommisjonsdirektiv 90/121/EØF.

16) Som følge av nevnte dom avsagt av De europeiske fellesskaps domstol, bør referansenumrene for de stoffer
som urettmessig er oppført på nevnte liste i vedlegg II, formelt tas ut av listen, og eventuelt føres opp igjen
på listen på grunnlag av en relevant vitenskapelig uttalelse fra den nevnte vitenskapskomité.

17) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelsen fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling av direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer på området kosmetiske produkter –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Direktiv 76/768/EØF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv.
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(2) EFT L 63 av 6.3.1982, s. 26.
(3) EFT L 228 av 25.8.1984, s. 31.
(4) EFT L 138 av 24.5.1986, s. 40.
(5) EFT L 56 av 26.2.1987, s. 20.
(6) EFT L 105 av 26.4.1988, s. 11.
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Artikkel 2

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre at de kosmetiske produktene som leveres til
sluttforbrukeren, ikke inneholder noen av stoffene oppført i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF, som definert i
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest
innen 1. juni 2000. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. mars 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

I. 1. Referansenummer 362 i listen i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF, som definert i direktiv 82/147/EØF,
utgår.

2. Referansenummer 365 i listen i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF, som definert i femte direktiv
84/415/EØF, utgår.

3. Referansenummer 367 i listen i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF, som definert i sjuende direktiv
86/179/EØF, og endret ved tiende direktiv 88/233/EØF, utgår.

4. Referansenummer 372 i listen i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF, som definert i niende direktiv
87/137/EØF, utgår.

5. Referansenummer 373 og 374 i listen i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF, som definert i tiende direktiv
88/233/EØF, utgår.

6. Referansenummer 386, 390, 391, 392, 393 og 394 i listen i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF, som
definert i tolvte direktiv 90/121/EØF, utgår.

II. I vedlegg II til direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

Følgende nye referansenumre skal lyde:

«362. 3'-etyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetrametyl-2'-acetonaftalen eller 7-acetyl-6-etyl-1,1,4,4-tetra-
metyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen

365. Aristolochiasyre og dens salter: Aristolochia spp. og preparater framstilt av dette

367. 2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin

372. 6-(1-piperidinyl)-2,4-pyrimidindiamin-3-oksid (minoxidil) og dets salter

373. 3,4',5-tribromsalicylanilid

374. Phytolacca spp. og preparater framstilt av dette

385. 11-�-hydroksipregn-4-en-3,20-dion og dets estere

386. Fargestoff CI 42 640

390. Steroide antiandrogener

391. Zirkonium og dets forbindelser, bortsett fra de stoffer som er oppført under referansenummer 50 i
vedlegg III del 1, og zirkoniumlakker, -pigmenter og -salter av de fargestoffer som er oppført med
fotnote 3 i vedlegg IV del 1

393. Acetonitril

394. Tetrahydrozolin og dets salter».
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske
produkter(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv
2000/11/EF(2), særlig artikkel 4 nr. 1 bokstav i),

etter å ha rådspurt Vitenskapskomiteen for kosmetiske
produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet på
forbrukere, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Hovedmålet med direktiv 76/768/EØF er å verne
folkehelsen. For dette formål er det nødvendig å utføre
visse toksikologiske prøver for å vurdere om bestand-
deler og kombinasjoner av bestanddeler brukt i
kosmetiske produkter er sikre for menneskehelsen.

2) I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav i) i direktiv
76/768/EØF bør medlemsstatene, for å oppfylle
direktivets krav, forby markedsføring av kosmetiske
produkter som inneholder bestanddeler eller kombina-
sjoner av bestanddeler forsøkt på dyr etter 30. juni 2000.

3) I annet ledd i nevnte bestemmelse er det også fastsatt at
Kommisjonen bør framlegge utkast til tiltak for å utsette
gjennomføringsdatoen for bestemmelsen dersom det ikke
har vært god nok framgang i utviklingen av metoder som
på en tilfredsstillende måte kan erstatte dyreforsøk,
særlig i de tilfeller der det, til tross for alle rimelige
forsøk, ikke er vitenskapelig bekreftet at de alternative
forsøksmetodene gir tilsvarende vern for forbrukerne når
det tas hensyn til retningslinjene for giftighetsprøving fra
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
(OECD).

4) På grunn av mangelen på vitenskapelig godkjente
metoder som kan erstatte dyreforsøk, og på relevante
retningslinjer for giftighetsprøving for alternative

metoder vedtatt av OECD, måtte datoen fastsatt i artikkel
4 nr. 1 bokstav i) i direktiv 76/768/EØF utsettes første
gang ved kommisjonsdirektiv 97/18/EF(3) i samsvar med
annet ledd i nevnte bestemmelse.

5) Hittil er det godkjent tre alternative metoder i Europa.
Det er lite sannsynlig at et betydelig høyere utviklings-
trinn i teknikken er nådd innen 30. juni 2000. Derfor bør
datoen fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav i) i direktiv
76/768/EØF utsettes for annen gang i samsvar med annet
ledd i nevnte bestemmelse og artikkel 2 i direktiv
97/18/EF.

6) Disse tre metodene blir nå innlemmet i fellesskapsretten
ved at de oppføres i vedlegg V til rådsdirektiv
67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av
farlige stoffer(4), sist endret ved kommisjonsdirektiv
2000/33/EF(5).

7) I rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november 1986 om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om
vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige
formål(6) er det fastsatt at det ikke skal utføres dyreforsøk
dersom en alternativ metode er tilgjengelig.

8) Bruken av disse metodene er derfor obligatorisk på alle
områder, også på området kosmetiske produkter.

9) Kommisjonen har lagt fram forslag til et direktiv som for
sjuende gang endrer direktiv 76/768/EØF, for å komme
fram til en endelig løsning av problemet med dyreforsøk
på området kosmetiske produkter. Et slikt forslag bør
vedtas ved en framgangsmåte for medbestemmelse der
Europaparlamentet og Rådet er involvert.

10) Ettersom det kan ventes at godkjente alternative metoder
vil bli tilgjengelige for andre forsøk de neste to år, og at
det foreslåtte direktivet skal vedtas innen den tid, bør
datoen for siste gang utsettes til 30. juni 2002.

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske
utvikling av direktiver om fjerning av tekniske handels-
hindringer på området kosmetiske produkter –

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/41/EF

av 19. juni 2000

om utsettelse for annen gang av datoen for forbud mot dyreforsøk for bestanddeler eller kombinasjoner
av bestanddeler i kosmetiske produkter(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 145 av 20.6.2000, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 13/2001 av 23. februar 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 6.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) EFT L 65 av 14.3.2000, s. 22.

(3) EFT L 114 av 1.5.1997, s. 43.
(4) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1.
(5) EFT L 136 av 8.6.2000, s. 90.
(6) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.

2001/EØS/57/23
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 4 nr. 1 bokstav i) første ledd i direktiv 76/768/EØF
endres «30. juni 2000» til «30. juni 2002».

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 29. juni 2000 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de intern-
rettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette
direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den tredje dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. juni 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

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 rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om byggevarer(1), endret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig
artikkel 13 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I forbindelse med samsvarsattestering av en vare må
Kommisjonen velge den av de to framgangsmåtene i
artikkel 13 nr. 3 i direktiv 89/106/EØF for
samsvarsattestering av byggevarer «som er minst
kostnadskrevende og samtidig forenlig med hensynet til
sikkerheten». Det vil si at det for en gitt vare eller
varegruppe må avgjøres om det er et nødvendig og
tilstrekkelig vilkår for samsvarsattestering at det ved
fabrikken finnes et system for produksjonskontroll som
produsenten har ansvar for, eller om det er nødvendig å
benytte et godkjent sertifiseringsorgan for å oppfylle
kriteriene nevnt i artikkel 13 nr. 4.

2) I henhold til artikkel 13 nr. 4 skal den framgangsmåten
som fastsettes på denne måten, oppføres i mandatene og
i de tekniske spesifikasjonene. Derfor bør begrepet varer
eller varegrupper defineres på samme måte som i
mandatene og i de tekniske spesifikasjonene.

3) De to framgangsmåtene fastsatt i artikkel 13 nr. 3 i
direktiv 89/106/EØF er nærmere beskrevet i vedlegg III
til direktiv 89/106/EØF. Det må derfor for hver vare eller

varegruppe tydelig angis ved henvisning til vedlegg III
hvilke metoder som skal anvendes ved gjennomføringen
av de to framgangsmåtene, siden visse systemer er gitt
forrang i vedlegg III.

4) Framgangsmåten nevnt i artikkel 13 nr. 3 bokstav a)
svarer til systemene i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ
uten fortløpende tilsyn og annet og tredje alternativ, og
framgangsmåten i artikkel 13 nr. 3 bokstav b) svarer til
systemene i vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III nr. 2 ii)
første alternativ med fortløpende tilsyn.

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er ikke i samsvar med
uttalelse fra Det faste byggeutvalg.

6) Vedtaket ble framlagt for Rådet, som ikke var i stand til å
reagere innen perioden på tre måneder nevnt i direktiv
89/106/EØF. De foreslåtte tiltak er derfor vedtatt av
Kommisjonen –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Varene og varegruppene som er oppført i vedlegg I, skal
samsvarsattesteres etter en framgangsmåte der produsenten har
eneansvar for et system for produksjonskontroll ved fabrikken,
som sikrer at varen er i samsvar med de relevante tekniske
spesifikasjonene.

Artikkel 2

Varene som er oppført i vedlegg II, skal samsvarsattesteres
etter en framgangsmåte der det i tillegg til det systemet for
produksjonskontroll som produsenten gjennomfører ved
fabrikken, benyttes et godkjent sertifiseringsorgan til å vurdere
og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller selve varen.

KOMMISJONSVEDTAK

av 2. februar 2000

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 4 i rådsdirektiv 89/106/EØF med
hensyn til plateglass, profilglass og glassbyggestein(*)

[meddelt under nummer K(1999) 5016]

(2000/245/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 77 av 28.3.2000, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2001 av 23. februar 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 7.

(1) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12.
(2) EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1.

2001/EØS/57/24



Artikkel 3

Framgangsmåten for samsvarsattestering som fastsatt i vedlegg III, skal framgå av mandatene for
harmoniserte standarder.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 2. februar 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Plane og buede glasspaneler (herunder vanlig glass, bearbeidet glass, spesial- eller sikkerhetsglass, belagt
glass, foliebelagt glass, emaljert glass, overflatebehandlet glass eller speilglass):

Til all bruk, bortsett fra:

– i glasspartier som særlig har som formål å yte brannmotstand

– til skuddsikkert og eksplosjonssikkert glass

Kanalformet glass (med eller uten trådarmering):

Til all bruk, bortsett fra:

– i glasspartier som særlig har som formål å yte brannmotstand

Isolasjonsglass:

Til all bruk, bortsett fra:

– i glasspartier som særlig har som formål å yte brannmotstand

– til skuddsikkert og eksplosjonssikkert glass 

Glassblokker

Til bruk i ikke-bærende konstruksjoner, bortsett fra:

– til skuddsikkert og eksplosjonssikkert glass

Veggelementer av glassblokker

Til bruk i ikke-bærende konstruksjoner, bortsett fra:

– til bruk i forbindelse med brannteknisk oppdeling

– til skuddsikkert og eksplosjonssikkert glass
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VEDLEGG II

Plane og buede glasspaneler (herunder vanlig glass, bearbeidet glass, spesial- eller sikkerhetsglass, belagt
glass, foliebelagt glass, emaljert glass, overflatebehandlet glass eller speilglass):

– til bruk i skuddsikkert og eksplosjonssikkert glass

– til bruk i glasspartier som særlig har som formål å yte brannmotstand

Kanalformet glass (med eller uten trådarmering):

– til bruk i glasspartier som særlig har som formål å yte brannmotstand

Isolasjonsglass:

– til bruk i skuddsikkert og eksplosjonssikkert glass

– til bruk i glasspartier som særlig har som formål å yte brannmotstand

Glassblokker

til bruk i skuddsikkert og eksplosjonssikkert glass

Veggelementer av glassblokker

– til bruk i forbindelse med brannteknisk oppdeling

– til bruk i skuddsikkert og eksplosjonssikkert glass



VEDLEGG III

Merk: For varer som har flere enn ett av de tiltenkte bruksområdene som er oppført for varegruppene nedenfor,
er det godkjente organets oppgaver, som er avledet av de relevante systemene for samsvarsattestering,
kumulative.

VAREGRUPPE

PLATEGLASS, PROFILGLASS OG GLASSBYGGESTEIN (1/6)

1. Systemer for samsvarsattestering

For varene oppført nedenfor og deres tiltenkte bruksområder blir Den europeiske standardiseringsorganisasjon/
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CEN/CENELEC) anmodet om å spesifisere følgende
systemer for samsvarsattestering i den eller de relevante harmoniserte standarder:

Varer Tiltenkt bruk
Nivåer eller klasser Systemer for 

(brannmotstand) samsvarsattestering

Plane eller buede glasspaneler Til bruk i glasspartier
Kanalformet glass som særlig har som Alle 1
Isolasjonsglass formål å yte brannmotstand

Veggelementer av glassblokker For brannteknisk oppdeling Alle 1

System 1:Se direktiv 89/106/EØF, vedlegg III nr. 2 i), uten stikkprøvekontroll.

Spesifikasjonene for systemet skal være slik at det også kan anvendes når det for en bestemt egenskap ikke er
nødvendig å fastsette yteevnen, fordi det i minst én medlemsstat ikke finnes lovfestede krav til den aktuelle
egenskapen (se artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumentene). I slike tilfeller
kan produsenten ikke pålegges å kontrollere egenskapen dersom han ikke ønsker å opplyse om produktets yteevne
på dette området.

VAREGRUPPE

PLATEGLASS, PROFILGLASS OG GLASSBYGGESTEIN (2/6)

1. Systemer for samsvarsattestering

For varene oppført nedenfor og deres tiltenkte bruksområder blir Den europeiske standardiseringsorganisasjon/
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CEN/CENELEC) anmodet om å spesifisere følgende
systemer for samsvarsattestering i den eller de relevante harmoniserte standarder:

Varer Tiltenkt bruk
Nivåer eller klasser Systemer for 

(brannmotstand) samsvarsattestering

Plane eller buede glasspaneler
Kanalformet glass Til bruk som er underlagt A, B, C 3
Isolasjonsglass regler om ytelse ved 
Glassblokker brannpåvirkning A(1), D, E, F 4
Veggelementer av glassblokker

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, vedlegg III nr. 2 ii), annet alternativ.
System 4: Se direktiv 89/106/EØF, vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.
(1) Materialer i klasse A der det i samsvar med vedtak 96/603/EF ikke er nødvendig å prøve ytelsen ved brannpåvirkning.

Spesifikasjonene for systemet skal være slik at det også kan anvendes når det for en bestemt egenskap ikke er
nødvendig å fastsette yteevnen, fordi det i minst én medlemsstat ikke finnes lovfestede krav til den aktuelle
egenskapen (se artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumentene). I slike tilfeller
kan produsenten ikke pålegges å kontrollere egenskapen dersom han ikke ønsker å opplyse om produktets yteevne
på dette området.
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VAREGRUPPE

PLATEGLASS, PROFILGLASS OG GLASSBYGGESTEIN (3/6)

1. Systemer for samsvarsattestering

For varene oppført nedenfor og deres tiltenkte bruksområder blir Den europeiske standardiseringsorganisasjon/
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CEN/CENELEC) anmodet om å spesifisere følgende
systemer for samsvarsattestering i den eller de relevante harmoniserte standarder:

Varer Tiltenkt bruk Nivåer eller klasser
Systemer for 

samsvarsattestering

Plane eller buede glasspaneler Til bruk som er underlagt Varer som krever 3
Kanalformet glass regler om ytelse ved prøving
Isolasjonsglass brannpåvirkning

Varer som «anses 4
å oppfylle kravene» 
uten prøving(1)

System 3:Se direktiv 89/106/EØF, vedlegg III nr. 2 ii), annet alternativ.
System 4: Se direktiv 89/106/EØF, vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.
(1) Skal bekreftes ved drøftelser med brannforskriftsmyndighetenes arbeidsgruppe.

Spesifikasjonene for systemet skal være slik at det også kan anvendes når det for en bestemt egenskap ikke er
nødvendig å fastsette yteevnen, fordi det i minst én medlemsstat ikke finnes lovfestede krav til den aktuelle egenskapen
(se artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumentene). I slike tilfeller kan produsenten
ikke pålegges å kontrollere egenskapen dersom han ikke ønsker å opplyse om produktets yteevne på dette området.

VAREGRUPPE

PLATEGLASS, PROFILGLASS OG GLASSBYGGESTEIN (4/6)

1. Systemer for samsvarsattestering

For varene oppført nedenfor og deres tiltenkte bruksområder blir Den europeiske standardiseringsorganisasjon/
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CEN/CENELEC) anmodet om å spesifisere følgende
systemer for samsvarsattestering i den eller de relevante harmoniserte standarder:

Varer Tiltenkt bruk
Nivåer eller Systemer for 

klasser samsvarsattestering

Plane eller buede glasspaneler Til bruk i skuddsikkert – 1
Isolasjonsglass og eksplosjonssikkert glass
Glassblokker

Veggelementer av glassblokker Til annen bruk som kan medføre – 3
risiko i henhold til kravene 

om «sikkerhet ved bruk» og som 
er underlagt regler om dette

Kanalformet glass Til annen bruk som kan medføre – 3
risiko i henhold til kravene 

om «sikkerhet ved bruk» og som 
er underlagt regler om dette

System 1: Se direktiv 89/106/EØF, vedlegg III nr. 2 i), uten stikkprøvekontroll
System 3: Se direktiv 89/106/EØF, vedlegg III nr. 2 ii), annet alternativ.

Spesifikasjonene for systemet skal være slik at det også kan anvendes når det for en bestemt egenskap ikke er
nødvendig å fastsette yteevnen, fordi det i minst én medlemsstat ikke finnes lovfestede krav til den aktuelle egenskapen
(se artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumentene). I slike tilfeller kan produsenten
ikke pålegges å kontrollere egenskapen dersom han ikke ønsker å opplyse om produktets yteevne på dette området.
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VAREGRUPPE

PLATEGLASS, PROFILGLASS OG GLASSBYGGESTEIN (5/6)

1. Systemer for samsvarsattestering

For varene oppført nedenfor og deres tiltenkte bruksområder blir Den europeiske standardiseringsorganisasjon/
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CEN/CENELEC) anmodet om å spesifisere følgende
systemer for samsvarsattestering i den eller de relevante harmoniserte standarder:

Varer Tiltenkt bruk
Nivåer eller Systemer for 

klasser samsvarsattestering

Plane eller buede glasspaneler
(spesialbehandlet)
Kanalformet glass Til bruk i forbindelse med

– 3
Isolasjonsglass energisparing og/eller støyvern
Glassblokker
Veggelementer av glassblokker

System 3: Se direktiv 89/106/EØF, vedlegg III nr. 2 ii), annet alternativ.

Spesifikasjonene for systemet skal være slik at det også kan anvendes når det for en bestemt egenskap ikke er
nødvendig å fastsette yteevnen, fordi det i minst én medlemsstat ikke finnes lovfestede krav til den aktuelle
egenskapen (se artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumentene). I slike tilfeller
kan produsenten ikke pålegges å kontrollere egenskapen dersom han ikke ønsker å opplyse om produktets yteevne
på dette området.

VAREGRUPPE

PLATEGLASS, PROFILGLASS OG GLASSBYGGESTEIN (6/6)

1. Systemer for samsvarsattestering

For varene oppført nedenfor og deres tiltenkte bruksområder blir Den europeiske standardiseringsorganisasjon/
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CEN/CENELEC) anmodet om å spesifisere følgende
systemer for samsvarsattestering i den eller de relevante harmoniserte standarder:

Varer Tiltenkt bruk
Nivåer eller Systemer for 

klasser samsvarsattestering

Plane eller buede glasspaneler
Kanalformet glass Til annen bruk enn det som
Isolasjonsglass er angitt i varegruppene – 4
Glassblokker 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 og 5/6 
Veggelementer av glassblokker

System 4: Se direktiv 89/106/EØF, vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.

Spesifikasjonene for systemet skal være slik at det også kan anvendes når det for en bestemt egenskap ikke er
nødvendig å fastsette yteevnen, fordi det i minst én medlemsstat ikke finnes lovfestede krav til den aktuelle
egenskapen (se artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumentene). I slike tilfeller
kan produsenten ikke pålegges å kontrollere egenskapen dersom han ikke ønsker å opplyse om produktets yteevne
på dette området.
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, 

med tilvising til rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om byggevarer(1), endra ved direktiv 93/68/EØF(2), særleg
artikkel 13 nr. 4 og 

ut frå desse synsmåtane:

1) I samband med samsvarsattestering av ei vare må Kommi-
sjonen velje den av dei to framgangsmåtane i artikkel 13
nr. 3 i direktiv 89/106/EØF som «er minst
kostnadskrevende og samtidig forenlig med hensynet til
sikkerheten». Dette tyder at det for ei viss vare må
avgjerast om det er eit naudsynt og tilstrekkeleg vilkår for
samsvarsattestering at det ved fabrikken finst eit system for
produksjonskontroll som produsenten har ansvaret for,
eller om det er naudsynt å nytte eit godkjent sertifiserings-
organ for å rette seg etter dei kriteria som er nemnde i
artikkel 13 nr. 4.

2) Etter artikkel 13 nr. 4 i direktiv 89/106/EØF skal den
framgangsmåten som såleis vert fastsett, førast opp i
mandata og i dei tekniske spesifikasjonane. Difor bør
varene definerast slik dei vert nytta i mandata og i dei
tekniske spesifikasjonane.

3) Dei to framgangsmåtane som er nemnde i artikkel 13 nr. 3
i direktiv 89/106/EØF, er utførleg omtala i vedlegg III til
direktivet. Det må difor for kvar vare gå tydeleg fram, ved
tilvising til vedlegg III, etter kva metodar dei to framgangs-
måtane skal gjennomførast, ettersom visse system er
gjevne førerang i vedlegg III.

4) Framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav
a), svarar til systema i vedlegg III nr. 2 ii) første alternativ
utan jamleg tilsyn og andre og tredje alternativ, medan
framgangsmåten som er nemnd i artikkel 13 nr. 3 bokstav
b), svarar til systema i vedlegg III nr. 2 i) og i vedlegg III
nr. 2 ii) første alternativ med jamleg tilsyn.

5) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå Det faste byggjeutvalet –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Dei varene som er førde opp i vedlegg I, skal samsvars-
attesterast etter ein framgangsmåte der produsenten har
eineansvaret for eit system for produksjonskontroll ved
fabrikken som sikrar at varene er i samsvar med dei aktuelle
tekniske spesifikasjonane.

KOMMISJONSVEDTAK

av 27. mars 2000

om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, 
med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av sju varer(*)

[meldt under nummeret K(2000) 668]

(2000/273/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 86 av 7.4.2000, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2001 av 23. februar 2001  om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 7.

(1) TEF L 40 av 11.2.1989, s. 12.
(2) TEF L 220 av 30.8.1993, s. 1.
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(*) Materiale der ytinga ved brannpåverknad kan endre seg under produksjonsprosessen (gjeld vanlegvis materiale som vert utsette for kjemiske
endringar, t.d. brannhemmande middel, eller materiale der endringar i samansetnaden kan føre til endringar i ytinga ved brannpåverknad).

Artikkel 2

Dei varene som er førde opp i vedlegg II, skal samsvars-
attesterast etter ein framgangsmåte der det i tillegg til det
systemet for produksjonskontroll som produsenten gjennom-
fører ved fabrikken, vert nytta eit godkjent sertifiseringsorgan
til å vurdere og føre tilsyn med produksjonskontrollen eller
sjølve vara.

Artikkel 3

Framgangsmåten for samsvarsattestering i medhald av vedlegg
III skal gå fram av dei aktuelle retningslinjene for europeisk
teknisk godkjenning. 

Artikkel 4

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. mars 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG I

Byggjesett for vibrasjons- og trinnlydisolasjon i flytande golv (EOTA ref. 05.03/03):

Til all bruk, bortsett frå bruk som er underlagd reglar for yting ved brannpåverknad for varer som er framstilte
av materiale i klasse AFL (*), BFL (*), CFL (*).

Byggjesett for vibrasjons- og lydisolasjon i vegger (EOTA ref. 06.01/09):

Til all bruk, bortsett frå bruk som er underlagd reglar for yting ved brannpåverknad for varer som er framstilte
av materiale i klasse A (*), B (*), C (*).

Veggplater av rustfritt stål (EOTA ref. 06.04/04)

Byggjesett for vasslås for spillvassleidningar (EOTA ref. 07.04/04)
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(*) Materiale der ytinga ved brannpåverknad kan endre seg under produksjonsprosessen (gjeld vanlegvis materiale som vert utsette for kjemiske
endringar, t.d. brannhemmande middel, eller materiale der endringar i samansetnaden kan føre til endringar i ytinga ved brannpåverknad).

VEDLEGG II

Byggjesett for vibrasjons- og trinnlydisolasjon i flytande golv (EOTA ref. 05.03/03):

Til bruk som er underlagd reglar for yting ved brannpåverknad for varer som er framstilte av materiale i klasse
AFL (*), BFL (*), CFL (*).

Byggjesett for vibrasjons- og lydisolasjon i vegger (EOTA ref. 06.01/09):

Til bruk som er underlagd reglar for yting ved brannpåverknad for varer som er framstilte av materiale i klasse
A (*), B (*), C (*).

Ankerskinner (EOTA ref. 06.01/01)

Byggjesett for kjemisk forankring (EOTA ref. 06.01/11)

Byggjesett for forankring i betong av glassfiberarmert polyester/epoksymørtel (EOTA ref. 06.03/03)



15.11.2001 Nr. 57/185EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

VEDLEGG III

SAMSVARSATTESTERING

Merknad: Når det gjeld varer/byggjesett som har fleire enn eitt av dei tiltenkte bruksområda som er førde opp i
varegruppene nedanfor, vert dei oppgåvene som ligg på det melde organet og er avleidde av dei ulike
systema for samsvarsattestering, kumulative.

VAREGRUPPE

SJU VARER SOM ER UNDERLAGDE EUROPEISK TEKNISK GODKJENNING (1/2)

System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske organisasjonen for teknisk godkjenning
(EOTA) oppmoda om å spesifisere følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle retningslinjene for
europeisk teknisk godkjenning:

Varer Tiltenkt bruk
Nivåer eller Systemer for 

klasser samsvarsattestering

Ankerskinner Til forankring – 1
(EOTA ref. 06.01/01)
Byggjesett for kjemisk 
forankring 
(EOTA ref. 06.01/11)

Byggjesett for forankring i Til reparasjon av – 1
betong av glassfiberarmert berande konstruksjonar
polyester/epoksymørtel 
(EOTA ref. 06.03/03)

Veggplater av rustfritt stål Til murvegger – 3
(EOTA ref. 06.04/04)

Byggjesett for vibrasjons- Til innvendig bruk i byggverk – 3
og trinnlydisolasjon i flytande 
golv (EOTA ref. 05.03/03)
Byggjesett for vibrasjons- og 
lydisolasjon i vegger
(EOTA ref. 06.01/09)

Byggjesett for vasslås for Til innvendig bruk i byggverk – 4
spillvassleidningar
(EOTA ref. 07.04/04)

System 1: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 i), utan stikkprøvekontroll.
System 3: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), andre alternativ.
System 4: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er naudsynt
å fastsetje ytinga til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den aktuelle eigenskapen
(sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta). I slike tilfelle kan produsentane
ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å opplyse om kva yting vara har på dette
området.



VAREGRUPPE

SJU VARER SOM ER UNDERLAGDE EUROPEISK TEKNISK GODKJENNING (2/2)

System for samsvarsattestering

For varene nedanfor og den tiltenkte bruken av dei vert Den europeiske organisasjonen for teknisk godkjenning
(EOTA) oppmoda om å spesifisere følgjande system for samsvarsattestering i dei aktuelle retningslinjene for
europeisk teknisk godkjenning:

Varer Tiltenkt bruk
Nivåer eller Systemer for 

klasser samsvarsattestering

Byggjesett for vibrasjons- og Til bruk som er underlagd A (*), B (*), C (*) 1
trinnlydisolasjon i flytande reglar for yting ved AFL (*), BFL (*), CFL (*)
golv (EOTA ref. 05.03/03) brannpåverknad

Byggjesett for vibrasjons- og A (**), B (**), C (**) 3
lydisolasjon i vegger AFL (**), BFL (**), CFL (**)
(EOTA ref. 06.01/09)

A (***), D, E, F 4
AFL (***), DFL, EFL, EFL

System 1: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 i), utan stikkprøvekontroll.
System 3: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), andre alternativ.
System 4: Sjå direktiv 89/106/EØF vedlegg III nr. 2 ii), tredje alternativ.
(*) Materiale der ytinga ved brannpåverknad kan endre seg under produksjonsprosessen (gjeld vanlegvis materiale som vert utsette for 

kjemiske endringar, t.d. brannhemmande middel, eller materiale der endringar i samansetnaden kan føre til endringar i ytinga ved
brannpåverknad).

(**) Materiale der ytinga ved brannpåverknad ikkje kan endre seg under produksjonsprosessen.
(***) Materiale i klasse A der ytinga ved brannpåverknad ikkje treng prøvast i samsvar med vedtak 96/106/EF.

Spesifikasjonane for systemet skal vere slik at det òg kan nyttast når det for ein viss eigenskap ikkje er naudsynt
å fastsetje ytinga til ei vare fordi det i minst éin medlemsstat ikkje finst lovfesta krav til den aktuelle eigenskapen
(sjå artikkel 2 nr. 1 i direktiv 89/106/EØF og eventuelt nr. 1.2.3 i basisdokumenta). I slike tilfelle kan produsentane
ikkje påleggjast å kontrollere eigenskapen dersom dei ikkje ønskjer å opplyse om kva yting vara har på dette
området.
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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, første og tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 73/183/EØF av 28. juni 1973 om
opphevelse av restriksjonene på etableringsadgangen og
på adgangen til å yte tjenester når det gjelder bankers og
andre finansinstitusjoners selvstendige næringsvirksom-
het(3), første rådsdirektiv 77/780/EØF av 12. desember
1977 om samordning av lover og forskrifter om adgang
til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(4),
rådsdirektiv 89/299/EØF av 17. april 1989 om kreditt-
institusjoners ansvarlige kapital(5), annet rådsdirektiv
89/646/EØF av 15. desember 1989 om samordning av
lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusjon(6), rådsdirektiv

89/647/EØF av 18. desember 1989 om kreditt-
institusjoners kapitaldekning(7), rådsdirektiv 92/30/EØF
av 6. april 1992 om tilsyn med kredittinstitusjoner på
konsolidert grunnlag(8) og rådsdirektiv 92/121/EØF av
21. desember 1992 om tilsyn og kontroll med kreditt-
institusjoners store engasjementer(9) er endret flere
ganger på grunnleggende punkter. For å oppnå klarhet og
oversiktlighet bør derfor de nevnte direktivene
konsolideres og samles i én tekst.

2) I henhold til traktaten er all forskjellsbehandling når det
gjelder etablering og tjenesteyting forbudt, enten den er
basert på et foretaks nasjonalitet eller på det faktum at et
foretak ikke er etablert i den medlemsstaten der tjenesten
blir utført.

3) For å gjøre det lettere å starte og utøve virksomhet som
kredittinstitusjon er det nødvendig å fjerne de største
ulikhetene mellom medlemsstatenes lovgivninger når det
gjelder de regler som disse institusjonene er underlagt.

4) Dette direktiv er det grunnleggende dokument for
gjennomføringen av det indre marked på området kreditt-
institusjoner, slik det er fastsatt i Den europeiske
enhetsakt og planlagt i Kommisjonens hvitbok, både med
hensyn til etableringsadgang og fri ytelse av finans-
tjenester.

5) For å beskytte oppsparte midler og for å skape like
konkurransevilkår mellom institusjonene, må
samordningstiltak for kredittinstitusjoner få anvendelse
på samtlige institusjoner. Om nødvendig må det likevel
tas hensyn til objektive ulikheter i institusjonenes status
og deres egentlige oppgaver slik de er fastsatt i de
nasjonale lovgivninger.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2000/12/EF

av 20. mars 2000

om adgang til å starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 15/2001 av 28. februar 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 8.

(1) EFT C 157 av 25.5.1998, s. 13.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 18. januar 2000 (ennå ikke offentliggjort i

EFT) og rådsbeslutning av 13. mars 2000 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT L 194 av 16.7.1973, s. 1.
(4) EFT L 322 av 17.12.1977, s. 30. Direktivet sist endret ved direktiv

98/33/EF (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 29).
(5) EFT L 124 av 5.5.1989, s. 16. Direktivet sist endret ved direktiv 92/30/EØF

(EFT L 110 av 28.4.1992, s. 52).
(6) EFT L 386 av 30.12.1989, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 95/26/EF

(EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7).

(7) EFT L 386 av 30.12.1989, s. 14. Direktivet sist endret ved direktiv
98/33/EF.

(8) EFT L 110 av 28.4.1992, s. 52.
(9) EFT L 29 av 5.2.1993, s. 1. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 1994.

2001/EØS/57/26



6) Omfanget av disse tiltakene bør derfor være så stort som
mulig, og omfatte alle institusjoner hvis virksomhet
består i å motta midler fra allmennheten som skal
tilbakebetales, enten som innskudd eller i andre former,
for eksempel løpende utstedelse av obligasjoner og andre
tilsvarende verdipapirer, og å yte kreditt for egen regning.
Det må fastsettes unntak for visse kredittinstitusjoner
som dette direktiv ikke kan få anvendelse på. Dette
direktiv skal ikke berøre anvendelsen av nasjonal
lovgivning som gir særskilte supplerende tillatelser som
tillater kredittinstitusjoner å utøve en bestemt virksomhet
eller utføre bestemte typer operasjoner.

7) Den framgangsmåten som er valgt, består i en gjennom-
føring av den grunnleggende harmonisering som er
nødvendig og tilstrekkelig for å oppnå en gjensidig
anerkjennelse av tillatelser og tilsynsordninger som vil
gjøre det mulig å gi en enkelt tillatelse som er gyldig i
hele Fellesskapet og å anvende prinsippet om tilsyn ved
hjemstatens tilsynsmyndigheter. Kravet om at det må
foreligge en virksomhetsplan kan i dette perspektiv
derfor bare anses som en faktor som setter vedkommende
myndigheter i stand til å ta avgjørelser på grunnlag av
mer nøyaktige opplysninger innenfor rammen av
objektive kriterier. En viss smidighet er likevel mulig når
det gjelder kravene til kredittinstitusjoners juridiske form
og beskyttelsen av bankbetegnelser.

8) Det vil være nødvendig med like finansielle krav til
kredittinstitusjoner for å sikre sparere lik beskyttelse samt
rettferdige konkurransevilkår mellom samme type
institusjoner. I påvente av en nærmere samordning bør
det fastsettes hensiktsmessige strukturelle forholdstall
som vil gjøre det mulig å følge situasjonen i sammenlign-
bare typer kredittinstitusjoner etter ensartede metoder og
innenfor rammen av det samarbeid som finner sted
mellom nasjonale myndigheter. Denne framgangsmåten
er egnet til å lette den gradvise tilnærming mellom de
systemer av forholdstall som medlemsstatene har fastsatt
og anvendt. Det er imidlertid nødvendig å skille mellom
de forholdstall som tar sikte på å sikre en forsvarlig
forvaltning av kredittinstitusjoner og dem som er fastsatt
med henblikk på den økonomiske politikken og penge-
politikken.

9) Ifølge prinsippene for gjensidig anerkjennelse og tilsyn
ved hjemstatens tilsynsmyndigheter skal vedkommende
myndigheter i medlemsstatene unnlate å gi tillatelse eller
trekke tillatelsen tilbake når det framgår klart av faktorer
som virksomhetsplan, geografisk plassering eller faktisk
utøvd virksomhet at en kredittinstitusjon har valgt
rettssystemet i en medlemsstat for å unngå de strengere
standarder i den medlemsstaten der kredittinstitusjonen
har til hensikt å utøve eller utøver størstedelen av sin
virksomhet. En kredittinstitusjon som er en juridisk

person, må ha tillatelse i den medlemsstaten der den har
sitt forretningskontor. En kredittinstitusjon som ikke er
en juridisk person, må ha et hovedkontor i den medlems-
staten der den har tillatelse. I tillegg må medlemsstatene
kreve at en kredittinstitusjon alltid har sitt hovedkontor i
sin hjemstat, og at den faktisk utøver virksomhet der.

10) Vedkommende myndigheter bør ikke gi en kreditt-
institusjon tillatelse eller opprettholde tillatelsen dersom
det finnes en nær tilknytning mellom kredittinstitusjonen
og andre fysiske eller juridiske personer som kan hindre
myndighetene i å føre forsvarlig tilsyn. Kreditt-
institusjoner som allerede er godkjent, må også oppfylle
vedkommende myndigheters krav i denne forbindelse.
Definisjonen av «nær tilknytning» i dette direktiv
fastsetter minstekrav. Dette er ikke til hinder for at
medlemsstatene også anvender den på andre situasjoner
enn dem definisjonen omhandler. Erverv av en betydelig
andel av et selskaps kapital er i seg selv ikke en kapital-
interesse i henhold til begrepet «nær tilknytning» dersom
eierandelen er ervervet utelukkende som en midlertidig
investering og ikke gir rett til å øve innflytelse på
institusjonens struktur og finansielle strategi.

11) Det nevnte forsvarlige tilsyn fra tilsynsmyndighetenes
side omfatter det tilsyn på konsolidert grunnlag som skal
føres med en kredittinstitusjon når en slik form for tilsyn
er fastsatt i fellesskapsrettens bestemmelser. I slike
tilfeller skal de myndigheter som mottar anmodningen
om godkjenning, fastslå hvilke myndigheter som skal
føre tilsyn på konsolidert grunnlag med vedkommende
kredittinstitusjon.

12) For øvrig kan også hjemstaten fastsette strengere
bestemmelser enn dem som er fastsatt i artikkel 5 nr. 1
første ledd og nr. 2 samt i artikkel 7, 16, 30, 51 og 65 når
det gjelder institusjoner som har fått tillatelse av sine
egne vedkommende myndigheter.

13) Opphevelsen av kravet om tillatelse for filialer av
kredittinstitusjoner i Fellesskapet vil nødvendigvis
medføre at kravet om innskutt kapital blir opphevet.

14) Takket være den gjensidige anerkjennelsen vil den
framgangsmåten som er valgt, gjøre det mulig for
kredittinstitusjoner som har fått tillatelse i hjemstaten,
helt eller delvis å utøve virksomhet oppført i vedlegg I i
hele Fellesskapet gjennom å opprette filialer eller å yte
tjenester. Utøvelse av virksomhet som ikke er oppført i
vedlegget, omfattes av traktatens alminnelige
bestemmelser om etableringsadgang og adgang til å yte
tjenester.
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15) Den gjensidige anerkjennelsen bør likevel utvides til å
omfatte den virksomhet som er oppført i vedlegg I når
den utøves av finansinstitusjoner som er datterforetak av
en kredittinstitusjon, forutsatt at disse datterforetakene er
omfattet av samme konsoliderte tilsyn som hoved-
foretaket og oppfyller visse strenge vilkår.

16) I forbindelse med utøvelse av etableringsretten og
adgangen til å yte tjenester kan vertsstaten kreve at
institusjoner uten tillatelse som kredittinstitusjon i
hjemstaten, eller virksomhet som ikke er oppført i
vedlegg I, overholder særlige bestemmelser i vertsstatens
lovgivning, forutsatt på den ene side at disse
bestemmelsene er forenlige med fellesskapsretten og er
begrunnet i allmennhetens interesser, og på den annen
side at disse institusjonene eller denne virksomheten ikke
omfattes av tilsvarende lover og forskrifter i hjemstaten.

17) Medlemsstatene skal påse at det ikke er noe som hindrer
at virksomheten omfattet av den gjensidige
anerkjennelsen kan utøves på samme måte som i
hjemstaten, så lenge den ikke er i strid med
lovbestemmelser som beskytter allmennhetens interesser
i vertsstaten.

18) Det er en nødvendig sammenheng mellom målet med
dette direktiv og liberaliseringen av kapitalbevegelser
som blir gjennomført ved andre deler av Fellesskapets
regelverk. Under enhver omstendighet må tiltakene for
liberalisering av banktjenester harmonere med tiltakene
for liberalisering av kapitalbevegelser.

19) De regler som gjelder for filialer av kredittinstitusjoner
som har sitt hovedkontor utenfor Fellesskapet, bør være
ensartet i alle medlemsstater. Det er viktig på det
nåværende tidspunkt å fastsette at disse reglene ikke kan
være gunstigere enn reglene for filialer av institusjoner
som hører hjemme i en medlemsstat. Det bør presiseres at
Fellesskapet kan inngå avtaler med tredjestater om
anvendelse av bestemmelser som gir slike filialer samme
behandling innenfor hele Fellesskapets område, og i den
forbindelse skal det tas hensyn til gjensidighets-
prinsippet. Filialer av kredittinstitusjoner som har sitt
hovedkontor utenfor Fellesskapet, omfattes ikke av
adgangen til å yte tjenester i henhold til traktatens
artikkel 49 annet ledd eller av etableringsadgangen i
andre medlemsstater enn den der de er etablert. Søknader
om tillatelse for datterfortak eller om erverv av
eierandeler fra foretak underlagt lovgivningen i en
tredjestat er imidlertid underlagt en framgangsmåte som
skal sikre at kredittinstitusjonene i Fellesskapet etter en
gjensidig ordning får tilsvarende behandling i
vedkommende tredjestat.

20) Tillatelser gitt til kredittinstitusjoner av vedkommende
nasjonale myndigheter i samsvar med dette direktiv får
anvendelse i hele Fellesskapet, ikke bare i den enkelte
medlemsstat, og nåværende gjensidighetsklausuler
kommer heretter ikke til anvendelse. Det er derfor behov
for en fleksibel framgangsmåte som vil gjøre det mulig å
vurdere gjensidighet på fellesskapsgrunnlag. Ettersom
Fellesskapet har til hensikt å holde sine finansmarkeder
åpne for resten av verden, er formålet med denne
framgangsmåten ikke å lukke Fellesskapets finans-
markeder, men å fremme liberaliseringen av de globale
finansmarkeder i andre tredjestater. Med sikte på dette
fastsettes det i dette direktiv framgangsmåter for
forhandlinger med tredjestater, eller, som siste utvei,
mulighet for å treffe tiltak som innebærer å utsette nye
søknader om tillatelse eller å begrense antall nye
tillatelser.

21) Det bør inngås avtaler på gjensidig grunnlag mellom
Fellesskapet og tredjestater for å gjøre det praktisk mulig
å gjennomføre konsolidert tilsyn over et så stort
geografisk område som mulig.

22) Ansvaret for tilsyn med en kredittinstitusjons
økonomiske soliditet, og særlig med dens solvens, ligger
hos vedkommende myndigheter i institusjonens hjemstat.
Vedkommende myndigheter i vertsstaten skal fortsatt ha
ansvaret for tilsyn med likviditet og pengepolitikk.
Tilsynet med markedsrisikoen skal foretas i nært
samarbeid mellom vedkommende myndigheter i
hjemstaten og vertsstaten.

23) For at det indre bankmarked skal virke på en harmonisk
måte kreves det i tillegg til rettsregler også et nært og
regelmessig samarbeid mellom vedkommende
myndigheter i medlemsstatene. Når det gjelder vurdering
av problemer i forbindelse med individuelle
kredittinstitusjoner, er fremdeles kontaktgruppen som er
opprettet mellom banktilsynsmyndighetene det beste
forum. Gruppen er et egnet organ for gjensidig utveksling
av opplysninger som fastsatt i artikkel 28.

24) Denne framgangsmåten for gjensidig underretning
erstatter på ingen måte det bilaterale samarbeidet opprettet
ved artikkel 28. Vedkommende myndigheter i vertsstaten
kan, uten at det berører deres egen tilsynsmyndighet, i
hastesaker enten på eget initiativ, eller på initiativ fra
vedkommende myndigheter i hjemstaten, fortsatt føre
tilsyn med at virksomheten til en kredittinstitusjon som
ligger på deres territorium er i samsvar med lovgivningen
og med prinsippene for god forvaltnings- og
regnskapspraksis og for forsvarlig internkontroll.

25) Det bør fastsettes adgang til utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter og myndigheter
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eller organer som i kraft av sin funksjon bidrar til å styrke
det finansielle systems stabilitet. For å bevare
opplysningenes fortrolige karakter må antallet mottakere
være strengt begrenset.

26) Visse former for atferd, f.eks. bedrageri og innsidehandel,
kan påvirke det finansielle systems stabilitet og integritet,
også når de gjelder andre foretak enn finansforetak.

27) Det må fastsettes på hvilke vilkår denne utveksling av
opplysninger kan tillates.

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

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

30) For å styrke tilsynet med kredittinstitusjoner og vernet av
kredittinstitusjoners kunder bør det fastsettes at en revisor
skal underrette vedkommende myndigheter umiddelbart
dersom vedkommende i forbindelse med utførelsen av
sin oppgave, i tilfeller som omhandlet i dette direktiv, får
kjennskap til visse forhold som i alvorlig grad kan
påvirke en kredittinstitusjons finansielle situasjon eller
dens forvaltnings- eller regnskapspraksis. Av hensyn til
det mål som skal nås, er det ønskelig at medlemsstatene
fastsetter at denne plikten under enhver omstendighet
skal gjelde når en revisor fastslår slike forhold i
forbindelse med utførelsen av sin oppgave i et foretak
som har nær tilknytning til en kredittinstitusjon.
Revisorenes plikt til eventuelt å underrette vedkommende
myndigheter om visse forhold og avgjørelser med hensyn
til kredittinstitusjoner som revisorene oppdager i
forbindelse med utførelsen av sin oppgave i et ikke-
finansielt foretak, endrer verken arten av deres oppgave i
dette foretaket eller den måten de skal utføre sin oppgave
på i foretaket.

31) Felles grunnregler for kredittinstitusjoners ansvarlige
kapital er et viktig element i opprettelsen av et indre
bankmarked fordi ansvarlig kapital gjør det mulig å sikre
kontinuitet i kredittinstitusjonenes virksomhet og
beskytte de oppsparte midler. Denne harmoniseringen vil
styrke tilsynet med kredittinstitusjoner og bidra til
ytterligere samordning i banksektoren.

32) Slike regler må gjelde for alle godkjente kreditt-
institusjoner i Fellesskapet.

33) En kredittinstitusjons ansvarlige kapital kan tjene til å
absorbere tap som ikke dekkes av et overskudd av
tilstrekkelig størrelse. Den ansvarlige kapital utgjør også
et viktig kriterium for vedkommende myndigheter, særlig
for vurderingen av kredittinstitusjoners solvens og andre
tilsynsformål.

34) På et indre bankmarked konkurrerer kredittinstitusjoner
direkte med hverandre, og det må derfor være ensartede
definisjoner og regler når det gjelder ansvarlig kapital.
For dette formål kan kriteriene for å bestemme
sammensetningen av ansvarlig kapital ikke overlates til
medlemsstatene alene. Vedtakelse av felles grunnregler
vil være i Fellesskapets interesse fordi det vil hindre
konkurransevridning og styrke Felleskapets banksystem.

35) Definisjonen av ansvarlig kapital fastsatt i dette direktiv
omfatter flest mulig poster og tilstrekkelige beløp, og
overlater til medlemsstatenes eget skjønn om alle eller
deler av disse postene skal brukes, eller om det skal
vedtas lavere tak for beløpene.

36) I dette direktiv beskrives nærmere kriteriene for visse
poster som inngår i ansvarlig kapital, og medlemsstatene
står fritt til å anvende strengere bestemmelser.

37) Innledningsvis defineres de felles grunnreglene i
generelle vendinger for å dekke alle poster som inngår i
ansvarlig kapital i de forskjellige medlemsstatene.

38) Alt etter kvaliteten av de postene som utgjør den
ansvarlige kapital, skiller dette direktiv mellom de
postene som utgjør kjernekapitalen og dem som utgjør
tilleggskapitalen.

39) Siden de postene som utgjør tilleggskapitalen, ikke er av
samme kvalitet som dem som utgjør kjernekapitalen, bør
beløpet for tilleggskapital som inngår i den ansvarlige
kapitalen, ikke overstige et beløp tilsvarende
kjernekapitalen. Videre kan summen av visse poster som
tas med i tilleggskapitalen, ikke overstige et beløp
tilsvarende 50 % av kjernekapitalen.

40) For å unngå konkurransevridning kan offentlige
kredittinstitusjoner ikke la de garantier som de er blitt
innvilget av medlemsstatene eller lokale myndigheter,
inngå i beregningen av deres ansvarlige kapital.
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41) Når det for tilsynsformål er nødvendig å fastslå størrelsen
på den konsoliderte ansvarlige kapital for en gruppe
kredittinstitusjoner, skal den beregnes i samsvar med
dette direktiv.

42) Den nøyaktige regnskapsmetoden som skal benyttes ved
beregning av ansvarlig kapital og kapitaldekning samt
ved vurdering av konsentrasjonen av engasjementer, skal
ta hensyn til bestemmelsene i rådsdirektiv 86/635/EØF
av 8. desember 1986 om bankers og andre finansinstitu-
sjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper(1), som
inneholder visse tilpasninger av bestemmelsene i
rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med hjemmel i
traktatens artikkel 44 paragraf 2 bokstav g) om
konsoliderte regnskaper(2).

43) Bestemmelsene om ansvarlig kapital inngår som et ledd i
de mer omfattende internasjonale bestrebelsene på å
oppnå en tilnærming av gjeldende regler i de viktigste
statene når det gjelder kapitaldekningsgrad.

44) Kommisjonen vil utarbeide en rapport og regelmessig ta
bestemmelsene om ansvarlig kapital opp til fornyet
vurdering med sikte på å stramme inn bestemmelsene og
på den måten oppnå større tilnærming i en felles
definisjon av ansvarlig kapital. En slik tilnærming vil
gjøre det mulig å forbedre kapitaldekningsgraden for
kredittinstitusjonene i Fellesskapet.

45) Bestemmelsene om kapitaldekning er et resultat av arbeid
utført av den rådgivende komité for bankspørsmål, som
har ansvaret for å legge fram forslag for Kommisjonen
med sikte på å samordne de koeffisienter som gjelder i
medlemsstatene.

46) Fastsettelse av en hensiktsmessig kapitaldekning er av
vesentlig betydning for tilsynet med kredittinstitusjoner.

47) En kapitaldekning der aktiva og poster utenfor balansen
vektes på grunnlag av graden av kredittrisiko, er en særlig
egnet målestokk for solvens.

48) Innføring av felles standarder for kapitaldekning på
grunnlag av aktiva og poster utenfor balansen som er
utsatt for kredittrisiko, utgjør derfor et vesentlig element
i den harmonisering som er nødvendig for å oppnå en
gjensidig anerkjennelse av tilsynsmetoder og dermed
gjennomføring av det indre bankmarked.

49) Bestemmelsene om kapitaldekning skal i den forbindelse
ses i sammenheng med andre særlige rettsakter som også
harmoniserer de grunnleggende metoder for tilsyn med
kredittinstitusjoner.

50) På et indre bankmarked skal institusjonene konkurrere
direkte med hverandre, og vedtakelse av felles standarder
for solvens i form av et minstekrav til kapitaldekning vil
hindre konkurransevridning og styrke banksystemet i
Fellesskapet.

51) I dette direktiv fastsettes det forskjellig vekting på
garantier stilt av forskjellige finansinstitusjoner.
Kommisjonen skal derfor undersøke om dette direktiv
som helhet skaper vesentlige konkurransevridninger
mellom kredittinstitusjoner og forsikringsforetak og på
bakgrunn av denne undersøkelsen vurdere om det er
grunn til å treffe hjelpetiltak.

52) I vedlegg III er det fastsatt regler for behandlingen av
poster utenfor balansen i forbindelse med beregningen av
kravene til kredittinstitusjoners ansvarlige kapital. For å
sikre at det indre marked virker på en tilfredsstillende
måte, særlig når det gjelder å skape like konkurransevilkår,
er medlemsstatene forpliktet til å tilstrebe en ensartet
vurdering av kontraktsfestede avtaler om nettoregning av
finansielle forpliktelser hos sine vedkommende myndig-
heter. Vedlegg III er i tråd med det arbeid som et
internasjonalt forum av tilsynsmyndigheter innen bank-
sektoren har gjort med sikte på de samme myndigheters
godkjenning av bilateral nettoregning, særlig muligheten
for å beregne kravene til ansvarlig kapital ved visse
transaksjoner på grunnlag av et nettobeløp i stedet for et
bruttobeløp, forutsatt at det eksisterer rettslig bindende
avtaler som sikrer at kredittrisikoen begrenses til
nettobeløpet. For internasjonalt aktive kredittinstitusjoner
og grupper av kredittinstitusjoner i en lang rekke
tredjestater som konkurrerer med kredittinstitusjoner i
Fellesskapet, vil reglene som vedtas på et bredere
internasjonalt plan medføre en mer nøyaktig tilsynsmessig
behandling av ikke-børsomsatte derivater. Denne
forbedringen vil resultere i et mer hensiktsmessig
obligatorisk kapitaldekningskrav, ved at det tas hensyn til
den risikoreduserende virkning kontraktsfestede netto-
regningsavtaler anerkjent av tilsynsmyndighetene vil ha på
potensielle framtidige kredittrisikoer. Avregning av ikke-
børsomsatte derivater foretatt av oppgjørssentraler som
opptrer som en sentral motpart, spiller en viktig rolle i
visse medlemsstater. Fordelene ved en slik avregning i
form av en reduksjon av kredittrisikoen og den tilknyttede
systemrisikoen som ledd i en tilsynsmessig behandling av
kredittrisiko, bør anerkjennes. For at avregnede ikke-
børsomsatte derivater i en overgangsperiode skal kunne
omfattes av den samme tilsynsmessige behandling som
derivater omsatt på børs, er det nødvendig at det stilles full
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sikkerhet for de aktuelle og potensielle framtidige risikoer
som følger av avregnede kontrakter om ikke-børsomsatte
derivater, og at faren for at oppgjørssentralens risikoer vil
overstige markedsverdien av den sikkerhet som er stilt,
fjernes. Nivået for de bunnsikkerheter og løpende marginer
som kreves, samt kvaliteten på den stilte sikkerhet og det
beskyttelsesnivå den gir, skal være slik at vedkommende
myndigheter finner det tilstrekkelig. Vedlegg III kan gi
medlemsstatenes kredittinstitusjoner samme mulighet for å
få bilateral nettoregning godkjent av vedkommende
myndigheter, og sikrer dem dermed like konkurranse-
vilkår. De aktuelle regler er både avveide og hensikts-
messige med tanke på en styrket anvendelse av tiltak for
tilsyn med kredittinstitusjoner. Vedkommende myndig-
heter i medlemsstatene bør påse at beregningen av
tilleggene foretas på grunnlag av de faktiske nominelle
beløp, ikke de tilsynelatende.

53) Den minstedekning som er fastsatt i dette direktiv, styrker
den ansvarlige kapital i kredittinstitusjonene i Fellesskapet.
Tallet er satt til 8 % som følge av en statistisk undersøkelse
om gjeldende kapitalkrav ved inngangen til 1988.

54) De viktigste reglene for tilsyn med kredittinstitusjoners
store engasjementer bør harmoniseres. Medlemsstatene
bør fortsatt ha mulighet til å vedta enda strengere
bestemmelser enn dem som er fastsatt i dette direktiv.

55) Overvåking av og kontroll med kredittinstitusjoners store
engasjementer er en integrert del av tilsynet med disse
institusjonene. En altfor stor konsentrasjon av
engasjementer overfor 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.

56) På et indre bankmarked konkurrerer kredittinstitusjonene
direkte med hverandre, og tilsynskravene bør derfor være
like i hele Fellesskapet. Med dette mål for øyet bør de
kriterier som skal anvendes ved vurdering av
risikokonsentrasjon, fastsettes i juridisk bindende
fellesskapsregler, og kan ikke fullstendig overlates til
medlemsstatenes egen vurdering. Fellesskapets interesser
vil være best tjent med at det vedtas felles regler,
ettersom dette vil forhindre forskjeller i konkurranse-
vilkårene og samtidig styrke Fellesskapets banksystem.

57) Bestemmelsene om kredittinstitusjoners kapitaldekning
inneholder en liste over betegnelser for de forskjellige
typer kredittrisiko kredittinstitusjoner påtar seg. Disse
betegnelsene bør derfor benyttes ved definisjonen av
«engasjementer» i forbindelse med begrensning av store
engasjementer. Likevel er det ikke hensiktsmessig som

en fast regel å vise til den risikovekting og de
risikograder som er fastsatt i nevnte bestemmelser. Målet
med denne risikovektingen og disse risikogradene var å
fastsette et generelt solvenskrav som skulle dekke
kredittinstitusjonenes kredittrisiko. Målet med å fastsette
regler for store engasjementer er å begrense det største
tap en kredittinstitusjon kan pådra seg overfor en enkelt
kunde eller en gruppe av kunder med innbyrdes
tilknytning. Det er derfor grunn til å følge et
forsiktighetsprinsipp og som generell regel legge til
grunn engasjementets nominelle verdi uten å ta hensyn til
risikovektingen eller risikograden.

58) Dersom en kredittinstitusjon inngår engasjementer med sitt
eget hovedforetak, eller med andre datterforetak til dette
hovedforetaket, er særlig varsomhet påkrevd.
Kredittinstitusjonenes risikostyring må være fullstendig
uavhengig og i samsvar med prinsippene for sunn
bankforvaltning, uten at det tas hensyn til noe annet enn de
nevnte prinsipper. I de tilfeller der innflytelsen til personer
som direkte eller indirekte er innehavere av en kvalifisert
eierandel i en kredittinstitusjon kan være til skade for en
sunn og forsvarlig forvaltning av institusjonen, krever
bestemmelsene i dette direktiv at vedkommende
myndigheter skal treffe passende tiltak for å bringe
situasjonen til opphør. Når det gjelder store engasjementer,
bør det fastsettes særlige standarder for de engasjementer
en kredittinstitusjon kan påta seg for foretakene i sin egen
gruppe, og i slike tilfeller bør det være strengere standarder
for engasjementsbegrensning enn for andre typer
engasjementer. Strengere begrensning bør likevel ikke
gjennomføres når hovedforetaket er et finansielt
holdingselskap eller en kredittinstitusjon, eller når de andre
datterforetakene er kredittinstitusjoner, finansinstitusjoner
eller foretak som yter banktilknyttede tjenester, forutsatt at
alle disse foretakene er omfattet av tilsynet med
kredittinstitusjoner på konsolidert grunnlag. I så fall
innebærer tilsynet på konsolidert grunnlag med den
samlede gruppe et tilsyn som er tilstrekkelig effektivt, uten
at det er nødvendig å fastsette strengere standarder for
risikobegrensning. Dermed vil bankgrupper også bli
oppmuntret til å innrette sin struktur på en slik måte at det
er mulig å gjennomføre tilsyn på konsolidert grunnlag, noe
som er ønskelig ettersom det på den måten vil kunne
etableres et mer omfattende tilsyn.

59) For at et tilsyn på konsolidert grunnlag skal bli effektivt,
må det kunne anvendes overfor alle grupper som driver
bankvirksomhet, også når hovedforetaket ikke er en
kredittinstitusjon. Vedkommende myndigheter må ha de
nødvendige juridiske fullmakter for gjennomføringen av
et slikt tilsyn.

60) Med hensyn til grupper som driver uensartet virksomhet
og der hovedforetaket har kontroll over minst ett
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datterforetak som er en kredittinstitusjon, må
vedkommende myndigheter være i stand til å vurdere
kredittinstitusjonens finansielle situasjon innenfor
rammen av en slik gruppe. I påvente av en senere
samordning kan medlemsstatene vedta egnede
konsolideringsmetoder for å nå målene fastlagt i dette
direktiv. Vedkommende myndigheter må minst ha
mulighet til å innhente fra samtlige foretak i gruppen de
opplysninger de trenger for å utføre sin oppgave. Det må
opprettes et samarbeid mellom de ansvarlige
tilsynsmyndigheter innenfor de forskjellige finansielle
sektorer når det gjelder grupper av foretak som driver
flere typer finansiell virksomhet.

61) Medlemsstatene kan dessuten trekke tilbake eller nekte å
gi tillatelse til å utøve bankvirksomhet til visse
gruppestrukturer som vurderes som uegnet til å utøve slik
virksomhet, særlig fordi det ikke vil kunne føres
tilfredsstillende tilsyn med dem. For dette formål, og for
å sikre en sunn og forsvarlig drift av kredittinstitusjoner,
har vedkommende myndigheter den myndighet som er
nevnt i artikkel 7 nr. 1 første ledd og nr. 2, i artikkel 14
nr. 1 bokstav c) og i artikkel 16 i dette direktiv.

62) Medlemsstatene kan også fastsette egnede metoder for
tilsyn med grupper som har en struktur som ikke omfattes
av dette direktiv. Det bør sørges for at bestemmelsene i
dette direktiv blir utfylt i den utstrekning slike strukturer
blir vanlige.

63) Tilsyn på konsolidert grunnlag må omfatte alle former for
virksomhet oppført i vedlegg I. Derfor må det føres tilsyn
på konsolidert grunnlag med alle foretak som
hovedsakelig driver slike former for virksomhet. Følgelig
må definisjonen av finansinstitusjoner utvides slik at den
dekker disse former for virksomhet.

64) I direktiv 86/635/EØF sammen med direktiv 83/349/EØF
ble det fastsatt konsolideringsregler for konsoliderte
regnskaper som offentliggjøres av kredittinstitusjoner.
Derfor er det nå mulig å presisere nærmere de metoder
som skal benyttes i forbindelse med tilsyn på konsolidert
grunnlag.

65) Tilsynet med kredittinstitusjoner på konsolidert grunnlag
bør særlig ta sikte på å beskytte interessene til de nevnte
institusjoners innskytere og å sikre det finansielle
systems stabilitet.

66) Undersøkelse av problemer som oppstår på områder som
omfattes av dette direktiv samt av andre direktiver om
kredittinstitusjoners virksomhet, krever samarbeid

mellom vedkommende myndigheter og Kommisjonen
innenfor en rådgivende komité for bankspørsmål, særlig
med tanke på en nærmere samordning. En rådgivende
komité for bankspørsmål for medlemsstatenes
vedkommende myndigheter utelukker ikke andre former
for samarbeid mellom myndigheter som fører tilsyn med
adgang til å starte og utøve virksomhet som kreditt-
institusjon, og særlig ikke samarbeid innenfor den
kontaktgruppen som er opprettet mellom banktilsyns-
myndighetene.

67) Det kan med visse mellomrom bli nødvendig å foreta
tekniske endringer av de detaljerte reglene i dette direktiv
av hensyn til utviklingen i banksektoren. Kommisjonen
skal derfor foreta de nødvendige endringer etter samråd
med Den rådgivende komité for bankspørsmål, og
innenfor rammen av den gjennomføringsmyndighet som
er tillagt Kommisjonen i henhold til traktatens
bestemmelser. De tiltakene som er nødvendige for
gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar
med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(1).

68) Ifølge artikkel 36 nr. 1 i dette direktiv kan
kredittinstitusjoner organisert som samvirker eller fond
behandle sine låntakeres solidarforpliktelser som del av
den ansvarlige kapital i henhold til artikkel 34 nr. 1 punkt
7. Den danske regjering har uttrykt et sterkt ønske om at
det fåtall danske kredittforeninger som er organisert som
samvirker eller fond, skal bli omdannet til åpne
aksjeselskaper. For å lette denne omdanningen eller for å
gjøre den mulig, er det nødvendig med et midlertidig
unntak som tillater dem å regne en del av sine låntakeres
solidarforpliktelser som del av den ansvarlige kapital.
Dette midlertidige unntaket bør ikke vri konkurransen
mellom kredittinstitusjonene.

69) Anvendelse av 20 % vekting av kredittinstitusjonenes
panteobligasjoner kan føre til ustabilitet i nasjonale
finansmarkeder der slike verdipapirer spiller en
avgjørende rolle. I dette tilfellet skal det treffes
overgangstiltak for anvendelse av en risikovekting på 10
%. Markedet for verdipapirisering er i rask utvikling. Det
er derfor ønskelig at Kommisjonen sammen med
medlemsstatene undersøker den tilsynsmessige
behandling av verdipapirer med sikkerhet i aktiva og
innen 22. juni 1999 framlegger forslag med sikte på
tilpasning av gjeldende lovgivning, slik at det kan
fastsettes en egnet tilsynsmessig behandling av
verdipapirer med sikkerhet i aktiva. Vedkommende
myndigheter kan inntil 31. desember 2006 tillate 50 %
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vekting av aktiva som er sikret ved pant i kontorbygg
eller næringseiendommer til flere formål. Den faste
eiendom det er tatt pant i, må underlegges strenge
vurderingskriterier og jevnlig vurderes for å ta hensyn til
utviklingen i markedet for næringseiendommer.
Eiendommen må benyttes eller være utleid av eieren. Lån
til eiendomsutvikling er unntatt fra denne vektingen på
50 %.

70) For å sikre en harmonisk anvendelse av bestemmelsene
om store engasjementer bør det være tillatt for
medlemsstatene å vedta at innføringen av de nye øvre
grenser gjennomføres i to etapper. For mindre
kredittinstitusjoner kan det være berettiget med en lengre
overgangsperiode, ettersom en raskere innføring av 25
%-regelen vil kunne redusere deres kredittvirksomhet
altfor brått.

71) For øvrig videreføres harmoniseringen av vilkårene for
sanering og avvikling av kredittinstitusjoner.

72) Ordningene som er nødvendige for tilsyn med
kredittinstitusjoners likviditetsrisiko, må også
harmoniseres.

73) Dette direktiv må ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding av
direktivene oppført i vedlegg V del B –
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Artikkel 1

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «kredittinstitusjon»: et foretak hvis virksomhet består i å
motta fra allmennheten innskudd eller andre midler som
skal tilbakebetales, og å yte kreditt for egen regning.

I forbindelse med gjennomføringen av tilsynet på
konsolidert grunnlag skal en kredittinstitusjon som
definert i første ledd samt ethvert privat eller offentlig
foretak som svarer til definisjonen i første ledd og som
har fått tillatelse i en tredjestat, anses som en
kredittinstitusjon.

I forbindelse med gjennomføringen av tilsynet og
kontrollen med store engasjementer skal en
kredittinstitusjon som definert i første ledd, herunder
slike institusjoners filialer i tredjestater, og ethvert privat
eller offentlig foretak, herunder deres filialer, som svarer
til definisjonen i første ledd og som har fått tillatelse i en
tredjestat, anses som en kredittinstitusjon,

2. «tillatelse»: et dokument, uansett form, som er utstedt av
myndighetene og gir rett til å utøve virksomhet som
kredittinstitusjon,

3. «filial»: et forretningssted uten selvstendig rettsevne som
er en del av en kredittinstitusjon og direkte utfører, helt
eller delvis, de transaksjoner som inngår i
kredittinstitusjoners virksomhet; flere forretningssteder
etablert i samme medlemsstat av en kredittinstitusjon
med hovedkontor i en annen medlemsstat skal anses som
én enkelt filial,

4. «vedkommende myndigheter»: de nasjonale myndigheter
som i henhold til lov eller forskrifter har myndighet til å
føre tilsyn med kredittinstitusjoner,

5. «finansinstitusjon»: et foretak som ikke er en
kredittinstitusjon og hvis hovedvirksomhet består i å
erverve eierandeler eller utøve én eller flere av de former
for virksomhet som er oppført i nr. 2-12 i vedlegg I,

6. «hjemstat»: den medlemsstat der en kredittinstitusjon har
fått tillatelse i samsvar med artikkel 4-11,

7. «vertsstat»: den medlemsstat der en kredittinstitusjon har
en filial eller yter tjenester,

8. «kontroll»: forbindelsen mellom et hovedforetak og et
datterforetak som fastsatt i artikkel 1 i direktiv
83/349/EØF, eller en tilsvarende forbindelse mellom
enhver fysisk eller juridisk person og et foretak,

9. «kapitalinteresser»: i forbindelse med tilsyn på
konsolidert grunnlag, det å ha, direkte eller indirekte, 
20 % eller mer av stemmene eller kapitalen i et foretak,

10. «kvalifisert eierandel»: en direkte eller indirekte faktisk
eierandel som utgjør minst 10 % av kapitalen eller
stemmene i et foretak, eller som gjør det mulig å utøve
betydelig innflytelse på ledelsen av det foretak der en
eierandel besittes,

11. «startkapital»: kapital i henhold til artikkel 34 nr. 2, punkt
1 og 2,

12. «hovedforetak»: et hovedforetak i henhold til artikkel 1
og 2 i direktiv 83/349/EØF.

I forbindelse med gjennomføringen av tilsynet på
konsolidert grunnlag og kontrollen med store engasje-
menter skal det bety et hovedforetak i henhold til artikkel
1 nr. 1 i direktiv 83/349/EØF, samt ethvert foretak som
etter vedkommende myndigheters oppfatning i realiteten
har dominerende innflytelse over et annet foretak,

13. «datterforetak»: et underforetak i henhold til artikkel 1 og
2 i direktiv 83/349/EØF.

I forbindelse med gjennomføringen av tilsynet på
konsolidert grunnlag og kontroll med store engasjementer
skal det bety et underforetak i henhold til artikkel 1 nr. 1 i
direktiv 83/349/EØF samt ethvert foretak som etter
vedkommende myndigheters oppfatning i realiteten er
under dominerende innflytelse av et hovedforetak.
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AVDELING I

DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE



Ethvert underforetak av et underforetak skal også anses
som underforetak av hovedforetaket som står i spissen for
disse foretakene,

14. «sone A»: alle medlemsstater og alle andre stater som er
fulle medlemmer av Organisasjonen for økonomisk
samarbeid og utvikling (OECD) og stater som har inngått
særavtaler om lån med Det internasjonale valutafond
(IMF) innenfor rammen av fondets generelle
låneordninger (GAB). Stater som reforhandler sin statlige
utenlandsgjeld, skal imidlertid utelukkes fra sone A i et
tidsrom på fem år,

15. «sone B»: alle stater utenfor sone A,

16. «kredittinstitusjoner i sone A»: alle kredittinstitusjoner
som har tillatelse i medlemsstatene i samsvar med
artikkel 4, herunder deres filialer i tredjestater, og alle
private og offentlige foretak som omfattes av
definisjonen i nr. 1 første ledd og har tillatelse i andre
stater i sone A, herunder deres filialer,

17. «kredittinstitusjoner i sone B»: alle private og offentlige
foretak som har tillatelse utenfor sone A og omfattes av
definisjonen i nr. 1 første ledd, herunder deres filialer i
Fellesskapet,

18. «låntakere utenom banker»: alle andre låntakere enn
kredittinstitusjoner som definert i nr. 16 og 17, sentral-
banker, sentrale, regionale og lokale myndigheter, De euro-
peiske fellesskap, Den europeiske investeringsbank (EIB)
og multilaterale utviklingsbanker som definert i nr. 19,

19. «multilaterale utviklingsbanker»: Den internasjonale bank
for gjenoppbygging og utvikling, Det internasjonale
finansieringsinstitutt, Den interamerikanske utviklingsbank,
Den asiatiske utviklingsbank, Den afrikanske utviklings-
bank, Europarådets bosettingsfond, Den nordiske
investeringsbank, Den karibiske utviklingsbank, Den
europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling, Det
europeiske investeringsfond og Det interamerikanske
investeringsselskap,

20. «høyrisiko-, mellomrisiko-, mellom-/lavrisiko- og
lavrisikoposter utenfor balansen»: postene nevnt i
artikkel 43 nr. 2 og oppført i vedlegg II,

21. «finansielt holdingselskap»: en finansinstitusjon med
underforetak som helt eller hovedsakelig er kreditt- eller
finansinstitusjoner, og der minst ett datterforetak er en
kredittinstitusjon,

22. «blandet selskap»: hovedforetak som ikke er et finansielt
holdingselskap eller en kredittinstitusjon, og som blant
sine datterforetak har minst én kredittinstitusjon,

23. «foretak som yter banktilknyttede tjenester»: foretak som
har som hovedvirksomhet å eie eller forvalte fast
eiendom, tilby databehandlingstjenester, eller enhver
annen tilsvarende virksomhet som har karakter av å være
en tjeneste knyttet til én eller flere kredittinstitusjoners
hovedvirksomhet,

24. «engasjementer»: i forbindelse med anvendelsen av
artikkel 48, 49 og 50, de aktiva og poster utenfor
balansen som er omhandlet i artikkel 43 og i vedlegg II
og IV, uten hensyn til den risikovekting og risiko-
gradering som er fastsatt der; risikopostene omhandlet i
vedlegg IV skal beregnes etter en av metodene beskrevet
i vedlegg III, uten at det tas hensyn til den vektingen som
er fastsatt der for motpartrisiko; med samtykke fra
vedkommende myndigheter kan det gjøres unntak fra
engasjementsdefinisjonen for alle poster som har full
dekning i den ansvarlige kapital, forutsatt at den
ansvarlige kapital ikke inngår i beregningen av
kapitaldekning eller i andre forholdstall for tilsyn fastsatt
i dette direktiv samt i andre fellesskapsrettsakter;
engasjementene omfatter ikke:

– engasjementer som ved valutatransaksjoner er en del
av det regelmessige oppgjør innenfor fristen på 48
timer etter betaling, eller

– engasjementer som ved transaksjoner knyttet til kjøp
og salg av verdipapirer er en del av det regelmessige
oppgjør innenfor fristen på fem virkedager etter
betalingsdato eller etter dato for utlevering av
verdipapirene, dersom utleveringen finner sted først,

25. «gruppe av kunder med innbyrdes tilknytning»:

– enten to eller flere fysiske eller juridiske personer som
ut fra engasjementsbetraktninger utgjør en enhet, med
mindre det motsatte er godtgjort, fordi en av dem direkte
eller indirekte har kontroll over den eller de andre,

– eller to eller flere fysiske eller juridiske personer,
mellom hvilke det ikke eksisterer noen kontrollerende
forbindelse som definert i første strekpunkt, men som
ut fra engasjementsbetraktninger må betraktes som en
enhet fordi det mellom dem eksisterer slike
forbindelser at dersom en av dem får økonomiske
problemer, vil sannsynligvis også den eller de andre få
vanskeligheter med tilbakebetalingen,
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26. «nær tilknytning»: en situasjon der to eller flere fysiske
eller juridiske personer er knyttet til hverandre ved

a) kapitalinteresse, dvs. ved å ha eller kontrollere minst
20 % av et foretaks stemmer eller kapital, eller

b) kontroll, dvs. ved den forbindelse som eksisterer
mellom et hovedforetak og et datterforetak i alle
tilfellene omhandlet i artikkel 1 nr. 1 og 2 i direktiv
83/349/EØF eller ved en tilsvarende forbindelse
mellom enhver fysisk eller juridisk person og et
foretak; ethvert underforetak av et underforetak anses
også som datterforetak av hovedforetaket som står i
spissen for foretakene.

En situasjon der to eller flere fysiske eller juridiske
personer er varig knyttet til en og samme person ved
kontroll, anses også som en nær tilknytning mellom
slike personer.

27. «anerkjent børs»: en børs som er anerkjent av
vedkommende myndigheter og som

i) fungerer regelmessig,

ii) har regler, fastsatt eller godkjent av vedkommende
myndigheter i børsens hjemstat, som bestemmer
børsens driftsvilkår, vilkårene for adgang til børsen
samt de vilkår som en kontrakt må oppfylle før den
faktisk kan omsettes på børsen,

iii) har en oppgjørsordning som fastsetter at kontraktene
oppført i vedlegg IV skal underlegges daglige
marginkrav som etter vedkommende myndigheters
oppfatning gir tilstrekkelig beskyttelse.

Artikkel 2

Virkeområde

1. Dette direktiv gjelder adgangen til å starte og utøve
virksomhet som kredittinstitusjon. Det får anvendelse på alle
kredittinstitusjoner.

2. Artikkel 25 og 52-56 får også anvendelse på finansielle
holdingselskaper og blandede selskaper som har sitt
hovedkontor i Fellesskapet.

Bortsett fra medlemsstatenes sentralbanker skal de institusjoner
som permanent er unntatt i henhold til nr. 3, behandles som
finansinstitusjoner ved anvendelsen av artikkel 25 og 52-56.

3. Dette direktiv får ikke anvendelse på virksomhet som
utøves av

– medlemsstatenes sentralbanker,

– postgirokontorer,

– i Belgia: «Institut de réescompte et de garantie/
Herdiscontering- en Waarborginstituut»,

– i Danmark: «Dansk Eksportfinansieringsfond», «Danmarks
Skibskreditfond» og «Dansk Landbrugs Realkreditfond»,

– i Tyskland: «Kreditanstalt für Wiederaufbau», foretak som
er godkjent under «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz»
som organer for statlig boligpolitikk og som ikke hoved-
sakelig er engasjert i bankvirksomhet, og foretak som i
medhold av denne lov er godkjent som selskaper for sosial
boligbygging,

– i Hellas: «�������� �	
��
 ������
�����

��
�������» (Elliniki Trapeza Viomichanikis
Anaptyxeos), «������ ����	�
���	� 	�� ������»
(Tameio Parakatathikon kai Danion) og «���������	�

������
����» (Tachidromiko Tamieftirio),

– I Spania: «Instituto de Crédito Oficial»,

– i Frankrike: «Caisse des dépôts et consignations»,

– i Irland: «credit unions» og «friendly societies»,

– i Italia: «Cassa depositi e prestiti»,

– i Nederland: «Nederlandse Investeringsbank voor
Ontwikkelingslanden NV», «NV Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij», «NV Industriebank
Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering» og
«Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV»,

– i Østerrike: foretak som er anerkjent som allmennyttige
boligselskaper og «Österreichische Kontrollbank AG»,
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– i Portugal: «Caixas Económicas» som har eksistert siden 1.
januar 1986, med unntak av dem som er organisert som
aksjeselskaper og «Caixa Económica Montepio Geral»,

– i Finland: «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för
industriellt samarbete Ab» og «Kera Oy/Kera Ab»,

– i Sverige: «Svenska Skeppshypotekskassan»,

– i Det forente kongerike: «National Savings Bank»,
«Commonwealth Development Finance Company Ltd»,
«Agricultural Mortgage Corporation Ltd», «Scottish
Agricultural Securities Corporation Ltd», «Crown Agents
for overseas governments and administrations», «credit
unions» og «municipal banks».

4. Etter forslag fra Kommisjonen, som med henblikk på
dette skal rådføre seg med komiteen nevnt i artikkel 57,
heretter kalt «Den rådgivende komité for bankspørsmål», skal
Rådet gjøre vedtak om eventuelle endringer i listen i nr. 3.

5. Kredittinstitusjoner som 15. desember 1977 var etablert i
en og samme medlemsstat og som på det tidspunkt var fast
tilknyttet og kontrollert av et sentralorgan etablert i samme
medlemsstat, kan unntas fra vilkårene i artikkel 6 nr. 1 og
artikkel 8 og 59, dersom det i den nasjonale lovgivning senest
15. desember 1979 var fastsatt at

– sentralorganet og dets tilknyttede institusjoner skal ha
solidarforpliktelse eller at sentralorganet helt og fullt skal
garantere for forpliktelsene til sine tilknyttede institusjoner,

– solvensen og likviditeten til sentralorganet og alle dets
tilknyttede institusjoner skal kontrolleres i sin helhet på
grunnlag av konsoliderte regnskaper,

– sentralorganets ledelse skal ha myndighet til å gi instrukser
til de tilknyttede institusjoners ledelse.

Kredittinstitusjoner som utøver sin virksomhet lokalt og som
etter 15. desember 1977 er blitt tilknyttet et sentralt organ som
definert i første ledd, kan omfattes av vilkårene fastsatt i
nevnte ledd dersom de utgjør en normal utvidelse av nettet til
sentralorganet.

For andre kredittinstitusjoner enn dem som er opprettet i
områder som nylig er gjenvunnet fra havet eller er resultat av
deling eller fusjon av eksisterende institusjoner som er
underlagt sentralorganet, kan Rådet, etter forslag fra
Kommisjonen, som for dette formål skal rådspørre Den
rådgivende komité for bankspørsmål, fastsette tilleggsregler
for anvendelsen av annet ledd, herunder oppheving av
unntakene i første ledd, dersom Rådet mener at tilknytning av
nye institusjoner som omfattes av ordningen fastsatt i annet
ledd vil kunne ha en negativ virkning på konkurransen. Rådet
skal treffe sin beslutning ved kvalifisert flertall.

6. Kredittinstitusjoner som i henhold til nr. 5 første ledd er
tilknyttet et sentralt organ i samme medlemsstat, kan også
unntas fra anvendelsen av artikkel 5, artikkel 40-51 og artikkel
65, forutsatt at den enhet som utgjøres av det sentrale organ og
dets tilknyttede institusjoner er underlagt ovennevnte
bestemmelser på et konsolidert grunnlag, med forbehold for
bestemmelsenes anvendelse på det sentrale organ.

I tilfeller av unntak kommer artikkel 13, 18 og 19, artikkel 20
nr. 1-6 og artikkel 21 og 22 til anvendelse på den enhet som
utgjøres av det sentrale organ og dets tilknyttede institusjoner.

Artikkel 3

Forbud mot at andre foretak enn kredittinstitusjoner
mottar fra allmennheten innskudd eller andre midler som

skal tilbakebetales

Medlemsstatene skal forby personer eller foretak som ikke er
kredittinstitusjoner i yrkessammenheng å motta fra
allmennheten innskudd eller andre midler som skal
tilbakebetales. Dette forbud får ikke anvendelse når en
medlemsstat, en medlemsstats regionale eller lokale
myndigheter eller et offentlig internasjonalt organ der én eller
flere medlemsstater er medlem, mottar innskudd eller andre
midler som skal tilbakebetales, og heller ikke i tilfeller som
uttrykkelig omfattes av nasjonal lovgivning eller Fellesskapets
regelverk, forutsatt at denne virksomheten er underlagt
forskrifter og kontroller som er ment å beskytte innskytere og
investorer, og som får anvendelse på disse tilfellene.
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Artikkel 4

Tillatelse

Medlemsstatene skal pålegge kredittinstitusjonene å innhente
tillatelse før de begynner sin virksomhet. De skal fastsette
vilkårene for slik tillatelse, med forbehold for artikkel 5-9, og
underrette både Kommisjonen og Den rådgivende komité for
bankspørsmål om dem.

Artikkel 5

Startkapital

1. Med forbehold for andre alminnelige vilkår fastsatt i
nasjonal lovgivning skal vedkommende myndigheter ikke gi
tillatelse når kredittinstitusjonen ikke har separat ansvarlig
kapital og når startkapitalen er mindre enn 5 millioner euro.

Medlemsstatene kan fastsette at kredittinstitusjoner som ikke
oppfyller kravet til separat ansvarlig kapital og som allerede
var opprettet 15. desember 1979, kan opprettholde sin
virksomhet. De kan unnta slike foretak fra vilkåret omhandlet
i artikkel 6 nr. 1 første ledd.

2. Medlemsstatene skal likevel kunne gi tillatelse til særlige
kategorier kredittinstitusjoner der startkapitalen er mindre enn
den som er fastsatt i nr. 1. I slike tilfeller

a) skal startkapitalen ikke være mindre enn 1 million euro,

b) må de berørte medlemsstater underrette Kommisjonen om
grunnene til at de gjør bruk av muligheten fastsatt i dette
nummer,

c) skal navnet på hver kredittinstitusjon som ikke har den
minstekapital som er fastsatt i nr. 1, etterfølges av en
merknad om dette når listen nevnt i artikkel 11
offentliggjøres.

3. En kredittinstitusjons ansvarlige kapital må ikke falle
under den startkapital som ble krevd i henhold til nr. 1 og 2 da
tillatelsen ble gitt.

4. Medlemsstatene kan beslutte at kredittinstitusjoner som
allerede var opprettet 1. januar 1993 og som har en ansvarlig
kapital som er mindre enn kravene til startkapital fastsatt i nr.
1 og 2, kan fortsette å utøve sin virksomhet. I slike tilfeller må
den ansvarlige kapital ikke falle under det høyeste nivå som er
oppnådd etter 22. desember 1989.

5. Dersom kontrollen av en kredittinstitusjon som faller inn
under kategorien nevnt i nr. 4 overtas av en annen fysisk eller
juridisk person enn den som tidligere kontrollerte den, skal
kredittinstitusjonens ansvarlige kapital nå minst det nivå som
er fastsatt for startkapital i nr. 1 og 2.

6. Under visse særlige omstendigheter og med samtykke fra
vedkommende myndigheter, i tilfelle av fusjon mellom to eller
flere kredittinstitusjoner som faller inn under kategorien nevnt
i nr. 4, kan den ansvarlige kapital til institusjonen som er et
resultat av fusjonen ikke falle under de fusjonerte
institusjonenes samlede ansvarlige kapital på tidspunktet for
fusjonen, så lenge de relevante nivåer i henhold til nr. 1 og 2
ikke er nådd.

7. Dersom den ansvarlige kapital i tilfellene nevnt i nr. 3, 4
og 6 skulle bli redusert, kan vedkommende myndigheter
likevel når omstendighetene tillater det gi en institusjon en
begrenset frist til å bringe forholdet i orden eller å innstille sin
virksomhet.

Artikkel 6

Kredittinstitusjoners ledelse og plassering av hovedkontor

1. Vedkommende myndigheter skal gi tillatelse til
kredittinstitusjonen bare dersom minst to personer faktisk
bestemmer hovedlinjene for kredittinstitusjonens virksomhet.

I tillegg skal vedkommende myndigheter ikke gi tillatelse
dersom disse personene mangler den nødvendige gode vandel
eller ikke har den erfaring som trengs for å utøve disse
funksjonene.
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2. Medlemsstatene skal kreve at

– kredittinstitusjoner som er juridiske personer og som i
samsvar med nasjonal lovgivning har et forretningskontor,
har sitt hovedkontor i samme medlemsstat som
forretningskontoret,

– andre kredittinstitusjoner har hovedkontor i den
medlemsstat som har gitt tillatelsen og der de faktisk
utøver sin virksomhet.

Artikkel 7

Aksjonærer og deltakere

1. Vedkommende myndigheter skal ikke gi tillatelse som gir
adgang til å starte virksomhet som kredittinstitusjon før de har
fått melding om identiteten til aksjeeiere eller deltakere, enten
de er fysiske eller juridiske personer, som direkte eller
indirekte har en kvalifisert eierandel, og om størrelsen på
denne eierandel.

Ved anvendelsen av begrepet kvalifisert eierandel i denne
artikkel skal det tas hensyn til stemmene omhandlet i artikkel
7 i rådsdirektiv 88/627/EØF(1).

2. Vedkommende myndigheter skal nekte å gi tillatelse
dersom de ikke er overbevist om at ovennevnte aksjeeiere eller
deltakere er skikket til å sikre en sunn og fornuftig ledelse av
kredittinstitusjonen.

3. Dersom det finnes en nær tilknytning mellom kreditt-
institusjonen og andre fysiske eller juridiske personer, skal
vedkommende myndigheter gi tillatelse bare dersom denne
tilknytningen ikke hindrer myndighetenes forsvarlige tilsyn.

Vedkommende myndigheter skal også nekte å gi tillatelse
dersom de hindres i å føre forsvarlig tilsyn fordi én eller flere
fysiske eller juridiske personer som kredittinstitusjonen har
nær tilknytning til, er underlagt en tredjestats lover og
forskrifter, eller fordi det er vanskelig å håndheve disse lovene
og forskriftene.

Vedkommende myndigheter skal kreve at kredittinstitusjoner
gir dem de opplysninger de trenger for å forsikre seg om at
vilkårene i dette nummer til enhver tid er oppfylt.

Artikkel 8

Virksomhetsplan og strukturell organisering

Medlemsstatene skal fastsette at søknaden om tillatelse skal
være vedlagt en virksomhetsplan som blant annet skal angi
hvilken type virksomhet som er planlagt og institusjonens
strukturelle oppbygning.

Artikkel 9

Økonomiske behov

Medlemsstatene kan ikke kreve at søknaden om tillatelse skal
behandles ut fra markedets økonomiske behov.

Artikkel 10

Avslag på søknad om tillatelse

Ethvert avslag på søknad om tillatelse skal begrunnes og
meddeles søkeren innen seks måneder etter at søknaden er
mottatt eller innen seks måneder etter at søkeren har sendt inn
de opplysninger som er nødvendige for å treffe en avgjørelse
dersom søknaden er ufullstendig. I alle tilfeller skal det treffes
en avgjørelse innen tolv måneder etter at søknaden er mottatt.

Artikkel 11

Melding om tillatelse til Kommisjonen

Alle tillatelser skal meldes til Kommisjonen. Alle kreditt-
institusjoner skal føres opp på en liste som Kommisjonen skal
holde à jour og offentliggjøre i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

Artikkel 12

Forutgående samråd med vedkommende myndigheter i de
andre medlemsstatene

Det skal finne sted forutgående samråd med vedkommende
myndigheter i de andre berørte medlemsstater når det gis
tillatelse til kredittinstitusjoner som er:
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– datterforetak av en kredittinstitusjon med tillatelse i en
annen medlemsstat, eller

– datterforetak av hovedforetaket for en kredittinstitusjon
med tillatelse i en annen medlemsstat, eller

– kontrollert av de samme fysiske eller juridiske personer
som kontrollerer en kredittinstitusjon med tillatelse i en
annen medlemsstat.

Artikkel 13

Filialer av kredittinstitusjoner som har tillatelse i andre
medlemsstater

Vertsstatene kan ikke kreve tillatelse og innskutt kapital for
filialer av kredittinstitusjoner som har tillatelse i andre
medlemsstater. Opprettelse av og tilsyn med slike filialer skal
utføres som fastsatt i artikkel 17, artikkel 20 nr. 1-6 og artikkel
22 og 26 i dette direktiv.

Artikkel 14

Tilbakekalling av tillatelsen

1. Vedkommende myndigheter kan tilbakekalle tillatelsen
til en kredittinstitusjon bare når institusjonen

a) ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måneder, gir
uttrykkelig avkall på den eller har opphørt å utøve sin
virksomhet i mer enn seks måneder, med mindre den
berørte medlemsstat har fastsatt at tillatelsen i slike tilfeller
bortfaller,

b) har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige erklæringer eller
andre uregelmessigheter,

c) ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for tillatelsen,

d) ikke lenger har tilstrekkelig ansvarlig kapital eller ikke
lenger garanterer å kunne oppfylle sine forpliktelser
overfor sine kreditorer, og særlig ikke lenger kan gi
sikkerhet for de midler den er betrodd,

e) omfattes av de andre tilfellene der nasjonal lovgivning
fastsetter tilbakekalling av tillatelsen.

2. Enhver tilbakekalling av tillatelse skal begrunnes og
meddeles de berørte parter; tilbakekallingen skal meldes til
Kommisjonen.

Artikkel 15

Navn

I utøvelsen av sin virksomhet kan kredittinstitusjonene på hele
Fellesskapets territorium bruke samme navn som de bruker i
den medlemsstat der hovedkontoret ligger, uten hensyn til
bestemmelser om bruken av ordene «bank», «sparebank» eller
andre tilsvarende bankbetegnelser som måtte gjelde i
vertsstaten. Dersom det skulle være fare for forveksling, kan
vertsstatene med sikte på en klargjøring kreve at en forklarende
merknad føyes til navnet.

Artikkel 16

Kvalifisert eierandel i en kredittinstitusjon

1. Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk eller
juridisk person som har til hensikt direkte eller indirekte å
erverve en kvalifisert eierandel i en kredittinstitusjon, på
forhånd skal underrette vedkommende myndigheter og
opplyse om den påtenkte eierandels størrelse. Enhver fysisk
eller juridisk person skal på samme måte underrette
vedkommende myndigheter dersom denne har til hensikt å øke
sin kvalifiserte eierandel slik at dens andel av stemmene eller
kapitalen vil nå eller overstige 20 %, 33 % eller 50 %, eller slik
at kredittinstitusjonen vil bli dennes datterselskap.

Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2 skal vedkommende
myndigheter ha en frist på høyst tre måneder regnet fra dagen
for underretningen fastsatt i første ledd til å motsette seg en slik
hensikt dersom de ikke er overbevist om at personene nevnt i
første ledd er skikket til å sikre en sunn og forsvarlig
forvaltning av kredittinstitusjonen. Dersom myndighetene ikke
motsetter seg hensikten nevnt i første ledd, kan de fastsette en
maksimumsfrist for gjennomføringen av den.

2. Dersom den som har ervervet eierandelene nevnt i nr. 1,
er en kredittinstitusjon med tillatelse i en annen medlemsstat,
eller hovedforetaket til en kredittinstitusjon med tillatelse i en
annen medlemsstat, eller en fysisk eller juridisk person som
kontrollerer en kredittinstitusjon med tillatelse i en annen
medlemsstat, og dersom institusjonen der erververen har til
hensikt å erverve en eierandel vil bli erververens datterselskap
eller bli kontrollert av vedkommende som et resultat av
ervervelsen, skal det foretas en vurdering av ervervelsen i form
av det forutgående samråd nevnt i artikkel 12.

3. Medlemsstatene skal fastsette at enhver fysisk eller
juridisk person som har til hensikt direkte eller indirekte å
avhende en kvalifisert eierandel i en kredittinstitusjon, på
forhånd skal underrette vedkommende myndigheter og
meddele dem den påtenkte eierandelens størrelse. På samme
måte må enhver fysisk eller juridisk person underrette
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vedkommende myndigheter dersom den har til hensikt å
redusere sin kvalifiserte eierandel på en slik måte at dens andel
av stemmene eller kapitalen vil bli mindre enn 20 %, 33 % eller
50 %, eller slik at kredittinstitusjonen vil opphøre å være deres
datterforetak.

4. Så snart de får kjennskap til det, skal kredittinstitusjonene
underrette vedkommende myndigheter om enhver ervervelse
eller avhendelse av eierandeler i deres kapital som fører til at
andelen overstiger eller faller under en av tersklene nevnt i nr.
1 og 3.

Den skal også minst én gang i året meddele vedkommende
myndigheter navnene til aksjeeiere eller deltakere som eier
kvalifiserte eierandeler samt andelenes størrelse slik de blant
annet framgår av opplysninger som er mottatt på den årlige
generalforsamling for aksjeeiere eller deltakere, eller som er
mottatt i henhold til bestemmelsene som gjelder for børsnoterte
selskaper.

5. Medlemsstatene skal fastsette at dersom den innflytelse
som utøves av personene nevnt i nr. 1 kan tenkes å være til
skade for en sunn og forsvarlig forvaltning av institusjonen,
skal vedkommende myndigheter treffe passende tiltak for å
bringe denne situasjon til opphør. Slike tiltak kan blant annet

omfatte påbud, sanksjoner overfor ledelsen eller suspensjon av
de stemmer som er knyttet til vedkommende aksjeeieres eller
deltakeres aksjer eller andeler.

Lignende tiltak skal anvendes overfor fysiske eller juridiske
personer som ikke overholder plikten til forutgående
underretning fastsatt i nr. 1. Når en andel blir ervervet til tross
for at vedkommende myndigheter har motsatt seg det, skal
medlemsstatene, uavhengig av andre sanksjoner, enten sørge
for at de tilsvarende stemmer blir suspendert, eller at de avgitte
stemmene kjennes ugyldige eller kan annulleres.

6. Ved anvendelsen av uttrykket kvalifisert eierandel og de
andre andelsprosenter som er nevnt i denne artikkel, skal det
tas hensyn til stemmene nevnt i artikkel 7 i direktiv
88/627/EØF.

Artikkel 17

Organisasjon og internkontrollordninger

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal kreve at alle
kredittinstitusjoner har en god administrasjons- og regnskaps-
praksis og hensiktsmessige internkontrollordninger.

AVDELING III

BESTEMMELSER OM ETABLERINGSADGANG OG ADGANG TIL Å YTE TJENESTER

Artikkel 18

Kredittinstitusjoner

Medlemsstatene skal sørge for at den virksomhet som er
oppført i vedlegg I, kan utøves på deres territorium i samsvar
med artikkel 20 nr. 1-6, artikkel 21 nr. 1 og 2 og artikkel 22,
enten ved opprettelse av en filial eller ved yting av tjenester, av
enhver kredittinstitusjon som har fått tillatelse og er underlagt
tilsyn av vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat,
forutsatt at denne virksomheten omfattes av tillatelsen.

Artikkel 19

Finansinstitusjoner

Medlemsstatene skal sørge for at den virksomheten som er
oppført i vedlegg I, kan utøves på deres territorium i samsvar
med artikkel 20 nr. 1-6, artikkel 21 nr. 1 og 2 og artikkel 22,

enten ved opprettelse av en filial eller ved yting av tjenester, av
enhver finansinstitusjon fra en annen medlemsstat, enten det
dreier seg om et datterforetak av en kredittinstitusjon eller et
datterforetak som eies i fellesskap av to eller flere
kredittinstitusjoner som har vedtekter som tillater at slike
virksomheter utøves, og som oppfyller følgende vilkår:

– hovedforetaket eller -foretakene må ha fått tillatelse som
kredittinstitusjon i den medlemsstat hvis lovgivning
datterforetaket er underlagt,

– den aktuelle virksomheten må faktisk utøves på samme
medlemsstats territorium,

– hovedforetaket eller -foretakene må eie 90% eller mer av
stemmene som er knyttet til aksjene eller andelene i
datterforetaket,

– hovedforetaket eller -foretakene må oppfylle vedkommende
myndigheters krav til en forsvarlig ledelse av datterfore-
taket, og må med samtykke fra vedkommende myndigheter



i hjemstaten ha erklært at de garanterer solidarisk for
forpliktelser datterforetaket har inngått,

– datterforetaket skal, særlig med hensyn til den aktuelle
virksomheten, faktisk omfattes av tilsynet på konsolidert
grunnlag med hovedforetaket, eller hvert enkelt av
hovedforetakene, i samsvar med artikkel 52-56, særlig når
det gjelder beregningen av kapitaldekningen, kontrollen
med store engasjementer og begrensning av eierandeler
som fastsatt i artikkel 51.

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal kontrollere at
disse vilkår er oppfylt, og skal utstede til datterforetaket en
bekreftelse på dette som skal vedlegges meldingen nevnt i
artikkel 20 nr. 1-6 og artikkel 21 nr. 1 og 2.

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal påse at tilsynet
med datterforetaket er i samsvar med bestemmelsene i artikkel
5 nr. 3 og artikkel 16, 17, 26, 28, 29, 30 og 32.

Bestemmelsene nevnt i denne artikkel får tilsvarende
anvendelse på datterforetak, med forbehold for nødvendige
endringer. Særlig skal ordet «kredittinstitusjon» forstås som
«finansinstitusjon som oppfyller vilkårene i artikkel 19», og
ordet «tillatelse» forstås som «vedtekter».

Artikkel 20 nr. 3 annet ledd skal leses slik:

«Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal også
underrette om størrelsen på den ansvarlige kapital i den
finansinstitusjonen som er datterforetak, og om den
konsoliderte kapitaldekningen i kredittinstitusjonen som er
dets hovedforetak.»

Dersom en finansinstitusjon som omfattes av bestemmelsene i
denne artikkel, ikke lenger oppfyller alle vilkår som er fastsatt,
skal hjemstaten underrette vedkommende myndigheter i
vertsstaten om dette, og den virksomhet som utøves av institu-
sjonen i vertsstaten, skal underlegges vertsstatens lovgivning.

Artikkel 20

Utøvelse av etableringsadgangen

1. En kredittinstitusjon som ønsker å opprette en filial på en
annen medlemsstats territorium, skal melde dette til
vedkommende myndigheter i hjemstaten.

2. Medlemsstatene skal kreve at enhver kredittinstitusjon
som ønsker å opprette en filial i en annen medlemsstat,
vedlegger meldingen nevnt i nr. 1 følgende opplysninger:

a) den medlemsstat på hvis territorium kredittinstitusjonen
har til hensikt å opprette en filial,

b) en virksomhetsplan som blant annet skal angi hvilke typer
forretningsvirksomhet som er planlagt og filialens
oppbygning,

c) den adresse i vertsstaten der dokumenter kan innhentes,

d) navnene til de ansvarlige personer i filialens ledelse.

3. Med mindre vedkommende myndigheter i hjemstaten har
grunn til å betvile at kredittinstitusjonens administrative
struktur eller finansielle situasjon er god nok i betraktning av
den virksomhet som er planlagt, skal de innen tre måneder etter
at de har mottatt opplysningene nevnt i nr. 2, oversende dem til
vedkommende myndigheter i vertsstaten og underrette den
berørte institusjon om dette.

Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal også underrette
om størrelsen på kredittinstitusjonens ansvarlige kapital og
kapitaldekning.

Dersom vedkommende myndigheter i hjemstaten nekter å
oversende opplysningene nevnt i nr. 2 til vedkommende
myndigheter i vertsstaten, skal de innen tre måneder etter at de
har mottatt alle opplysningene, begrunne avslaget overfor den
berørte institusjon. Et slikt avslag eller manglende svar skal
kunne prøves for retten i hjemstaten.

4. Før filialen av en kredittinstitusjon starter sin virksomhet,
skal vedkommende myndigheter i vertsstaten innen to måneder
etter at de har mottatt opplysningene nevnt i nr. 3, forberede sitt
tilsyn med kredittinstitusjonen i samsvar med artikkel 22 og
om nødvendig angi på hvilke vilkår virksomheten må utøves i
vertsstaten av hensyn til allmennhetens interesser.

5. Så snart filialen har mottatt opplysninger fra
vedkommende myndigheter i vertsstaten, eller dersom filialen
ikke har mottatt noen opplysninger fra vertsstaten innen utløpet
av fristen fastsatt i nr. 4, kan filialen opprettes og starte sin
virksomhet.

6. Dersom det foretas en endring i noen av de forhold som
er meldt i henhold til nr. 2 bokstav b), c) eller d), skal
kredittinstitusjonen gi skriftlig melding om endringen til
vedkommende myndigheter i hjemstaten og i vertsstaten minst
én måned før endringen foretas, slik at vedkommende
myndigheter i hjemstaten kan ta stilling til endringen i henhold
til nr. 3, og vedkommende myndigheter i vertsstaten i henhold
til nr. 4.
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7. Filialer som i samsvar med gjeldende bestemmelser i
vertsstaten har startet sin virksomhet før 1. januar 1993, skal
betraktes som filialer som har vært underlagt framgangsmåten
fastsatt i nr. 1-5 i denne artikkel. Fra nevnte dato skal de være
underlagt artikkel 18, 19, 22 og 29.

Artikkel 21

Utøvelse av adgangen til å yte tjenester

1. Enhver kredittinstitusjon som for første gang ønsker å
utøve adgangen til å yte tjenester på en annen medlemsstats
territorium, skal underrette vedkommende myndigheter i
hjemstaten om hvilken virksomhet på listen i vedlegg I den har
til hensikt å utøve.

2. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal innen én
måned etter å ha mottatt underretningen nevnt i nr. 1,
oversende den til vedkommende myndigheter i vertsstaten.

3. Denne artikkel skal ikke berøre rettigheter som en
kredittinstitusjon har ervervet i forbindelse med tjenesteyting
før 1. januar 1993.

Artikkel 22

Myndigheten til vedkommende myndigheter i vertsstaten

1. Vertsstaten kan til statistisk bruk kreve at alle kreditt-
institusjoner som har en filial på dens territorium, jevnlig skal
inngi rapport om sin virksomhet på vertsstatens territorium til
vedkommende myndigheter i vertsstaten.

Ved utøvelsen av det ansvar den er pålagt i henhold til artikkel
27, kan vertsstaten kreve at filialer av kredittinstitusjoner
hjemmehørende i andre medlemsstater framskaffer de samme
opplysninger som for dette formål kreves av nasjonale
kredittinstitusjoner.

2. Dersom vedkommende myndigheter i en vertsstat fastslår
at en institusjon som har en filial eller som yter tjenester på
dens territorium, ikke overholder de lovbestemmelser som
vertsstaten har vedtatt i henhold til bestemmelsene i dette
direktiv og som gir vertsstatens vedkommende myndigheter
myndighet, skal de kreve at den berørte institusjon bringer det
lovstridige forhold til opphør.

3. Dersom den berørte institusjon unnlater å treffe de
nødvendige tiltak, skal vedkommende myndigheter i verts-
staten underrette vedkommende myndigheter i hjemstaten om
dette. Vedkommende myndigheter i hjemstaten skal så raskt
som mulig treffe alle nødvendige tiltak for at den berørte
institusjon bringer det lovstridige forhold til opphør. Tiltakenes
art skal meddeles vedkommende myndigheter i vertsstaten.

4. Dersom institusjonen fortsetter å bryte lovbestemmelsene
nevnt i nr. 2 som gjelder i vertsstaten, til tross for tiltakene som
er truffet av hjemstaten eller fordi tiltakene viser seg å være
utilstrekkelige eller ikke er tilgjengelige i denne staten, kan
vertsstaten etter å ha underrettet vedkommende myndigheter i
hjemstaten treffe passende tiltak for å hindre eller motvirke nye
overtredelser, og, så langt det er nødvendig, hindre
institusjonen i å foreta nye transaksjoner på sitt territorium.
Medlemsstatene skal sørge for at de dokumenter som er
nødvendige for å iverksette nevnte tiltak på deres territorium
kan meddeles kredittinstitusjonene.

5. Bestemmelsene i nr. 1-4 skal ikke berøre vertsstatens
myndighet til å treffe passende tiltak for å hindre eller motvirke
uregelmessigheter begått på deres territorium som strider mot
de lovbestemmelser de har vedtatt av hensyn til allmennhetens
interesser. Dette omfatter adgang til å hindre en kreditt-
institusjon i å foreta nye transaksjoner på deres territorium.

6. Ethvert tiltak truffet i henhold til nr. 3, 4 og 5 som
innebærer sanksjoner eller restriksjoner på utøvelsen av
adgangen til å yte tjenester, må være behørig begrunnet og
meddelt den berørte institusjon. Ethvert slikt tiltak skal kunne
prøves for retten i den medlemsstat der det ble truffet.

7. Før de følger framgangsmåten fastsatt i nr. 2, 3 og 4, kan
vedkommende myndigheter i vertsstaten i hastesaker treffe de
tiltak som måtte være nødvendige for å verne interessene til
innskytere, investorer og andre som ytes tjenester. Kommi-
sjonen og vedkommende myndigheter i de øvrige berørte
medlemsstatene skal snarest underrettes om disse tiltak.

Etter å ha rådført seg med vedkommende myndigheter i de
berørte medlemsstater kan Kommisjonen gjøre vedtak om at
den aktuelle medlemsstat skal endre eller oppheve disse
tiltakene.

8. Vertsstaten kan treffe passende tiltak for å hindre eller
motvirke uregelmessigheter på sitt territorium gjennom
utøvelse av den myndighet den er gitt i henhold til dette
direktiv. Dette omfatter adgang til å hindre en kredittinstitusjon
i å foreta nye transaksjoner på dens territorium.
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9. Dersom tillatelsen tilbakekalles, skal vedkommende
myndigheter i vertsstaten underrettes og treffe passende tiltak for
å hindre at den berørte institusjon foretar nye transaksjoner på
vertsstatens territorium og for å verne innskyternes interesser.
Hvert annet år skal Kommisjonen framlegge en rapport for Den
rådgivende komité for bankspørsmål om slike tilfeller.

10. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om antall
og hvilke typer tilfeller der det er gitt avslag i samsvar med
artikkel 20 nr. 1-6, eller der det er truffet tiltak i samsvar med

nr. 4 i denne artikkel. Hvert annet år skal Kommisjonen
framlegge en rapport for Den rådgivende komité for
bankspørsmål om slike tilfeller.

11. Denne artikkel skal ikke være til hinder for at
kredittinstitusjoner med hovedkontor i en annen medlemsstat
kan reklamere for sine tjenester gjennom alle tilgjengelige
kommunikasjonsmidler i vertsstaten, forutsatt at de overholder
eventuelle regler for form og innhold i slik reklame som er
vedtatt av hensyn til allmennhetens interesse.

Artikkel 23

Melding om datterselskaper av foretak i tredjestater og
om vilkårene for markedsadgang i disse statene

1. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal
underrette Kommisjonen

a) om alle tillatelser gitt til et direkte eller indirekte datter-
foretak av ett eller flere hovedforetak som er underlagt
lovgivningen i en tredjestat. Kommisjonen skal underrette
Den rådgivende komité for bankspørsmål om dette,

b) hver gang et slikt hovedforetak erverver en eierandel i en
kredittinstitusjon i Fellesskapet slik at sistnevnte blir et
datterforetak av hovedforetaket. Kommisjonen skal
underrette Den rådgivende komité for bankspørsmål om
dette.

Når det er gitt tillatelse til et direkte eller indirekte
datterforetak av ett eller flere hovedforetak som er underlagt
lovgivningen i en tredjestat, skal gruppens struktur være
spesifisert i meldingen som vedkommende myndigheter skal
oversende Kommisjonen i henhold til artikkel 11.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
generelle vanskeligheter som deres kredittinstitusjoner møter
når de etablerer seg eller utøver bankvirksomhet i en tredjestat.

3. Kommisjonen skal jevnlig utarbeide en rapport om den
behandling Fellesskapets kredittinstitusjoner har fått i
tredjestater i henhold til nr. 4 og 5 med hensyn til etablering og
utøvelse av bankvirksomhet samt erverv av eierandeler i

tredjestaters kredittinstitusjoner. Kommisjonen skal framlegge
rapportene for Rådet sammen med eventuelle hensiktsmessige
forslag.

4. Når Kommisjonen, enten på grunnlag av rapportene
nevnt i nr. 3 eller på grunnlag av andre opplysninger, fastslår at
en tredjestat ikke gir Fellesskapets kredittinstitusjoner en reell
markedsadgang som kan sammenlignes med den Fellesskapet
gir kredittinstitusjoner fra denne tredjestaten, kan Kommi-
sjonen framlegge for Rådet forslag om et passende forhand-
lingsmandat for å oppnå tilsvarende konkurransemuligheter for
Fellesskapets kredittinstitusjoner. Rådet skal treffe sin
beslutning med kvalifisert flertall.

5. Når Kommisjonen, enten på grunnlag av rapportene nevnt
i nr. 3 eller på grunnlag av andre opplysninger, fastslår at
Fellesskapets kredittinstitusjoner i en tredjestat ikke gis de
samme konkurransemuligheter som tilbys nasjonale kreditt-
institusjoner og at vilkårene for reell markedsadgang ikke er
oppfylt, kan den innlede forhandlinger for å bøte på situasjonen.

I tilfellene beskrevet i første ledd kan det også når som helst, og
i tillegg til at det innledes forhandlinger etter framgangsmåten i
artikkel 60 nr. 2, bestemmes at vedkommende myndigheter i
medlemsstatene skal begrense eller utsette vedtak om søknader
om tillatelse som er kommet inn når beslutningen treffes eller
etterpå, og om erverv av eierandeler av direkte eller indirekte
hovedforetak som er underlagt lovgivningen i vedkommende
tredjestat. Disse tiltakenes varighet skal ikke overstige tre
måneder.

Før utløpet av tremånedersperioden og i lys av forhandlings-
resultatet kan Rådet, etter forslag fra Kommisjonen, med
kvalifisert flertall vedta at tiltakene skal opprettholdes.

AVDELING IV

FORBINDELSER MED TREDJESTATER
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Slik begrensning eller utsettelse kan ikke komme til
anvendelse på opprettelse av datterforetak foretatt av kreditt-
institusjoner eller av kredittinstitusjoners datterforetak som er
gitt behørig tillatelse i Fellesskapet, eller på slike institusjoners
eller datterforetaks erverv av eierandeler i kredittinstitusjoner i
Fellesskapet.

6. Dersom Kommisjonen fastslår at en av situasjonene
omhandlet i nr. 4 og 5 har oppstått, skal medlemsstatene etter
anmodning fra Kommisjonen underrette den om:

a) enhver søknad om tillatelse for et direkte eller indirekte
datterforetak av ett eller flere hovedforetak som er
underlagt lovgivningen i vedkommende tredjestat,

b) enhver plan de har fått seg forelagt i samsvar med artikkel
16 om et slikt foretaks erverv av en eierandel i en
kredittinstitusjon i Fellesskapet, slik at dette blir et
datterforetak av førstnevnte.

Denne opplysningsplikt skal bortfalle når en avtale inngås med
en tredjestat som nevnt i nr. 4 eller 5, eller når tiltakene nevnt
i nr. 5 annet og tredje ledd ikke lenger kommer til anvendelse.

7. Tiltak som treffes i henhold til denne artikkel, skal være
i samsvar med Fellesskapets forpliktelser i henhold til
bilaterale og multilaterale avtaler om adgang til å starte og
utøve virksomhet som kredittinstitusjon.

Artikkel 24

Filialer av kredittinstitusjoner som har sitt hovedkontor
utenfor Fellesskapet

1. Medlemsstatene skal ikke anvende bestemmelser som
fører til en gunstigere behandling av filialer av kreditt-
institusjoner som har sitt hovedkontor utenfor Fellesskapet i
forbindelse med deres adgang til å starte og utøve virksomhet
enn den behandling som gis filialer av kredittinstitusjoner som
har sitt hovedkontor i Fellesskapet.

2. Vedkommende myndigheter skal underrette Kommi-
sjonen og Den rådgivende komité for bankspørsmål om alle
tillatelser for filialer som gis til kredittinstitusjoner som har sitt
hovedkontor utenfor Fellesskapet.

3. Med forbehold for nr. 1 kan Fellesskapet gjennom avtaler
med én eller flere tredjestater inngått i samsvar med traktaten,
samtykke i å anvende bestemmelser som på grunnlag av
gjensidighetsprinsippet gir filialer av en institusjon som har sitt
hovedkontor utenfor Fellesskapet, samme behandling på hele
Fellesskapets territorium.

Artikkel 25

Samarbeid om tilsyn på konsolidert grunnlag med
vedkommende myndigheter i tredjestater

1. Kommisjonen kan enten på anmodning fra en
medlemsstat eller på eget initiativ framsette forslag for Rådet
om å innlede forhandlinger med én eller flere tredjestater om
avtaler om de nærmere vilkår for å føre tilsyn på konsolidert
grunnlag med:

– kredittinstitusjoner der hovedforetakets hovedkontor ligger
i en tredjestat, og

– kredittinstitusjoner som ligger i en tredjestat og der
hovedforetaket er en kredittinstitusjon eller et finansielt
holdingselskap med hovedkontor i Fellesskapet.

2. Avtalene nevnt i nr. 1 skal særlig sikre:

– for det første at vedkommende myndigheter i medlems-
statene får de opplysninger som er nødvendige for å føre
tilsyn på grunnlag av den konsoliderte finansielle
situasjonen med en kredittinstitusjon eller et finansielt
holdingselskap som ligger i Fellesskapet og har datter-
foretak som er kredittinstitusjoner eller finansinstitusjoner
som ligger utenfor Fellesskapet, eller som har kapital-
interesser i slike institusjoner,

– for det andre at vedkommende myndigheter i tredjestater
får de opplysninger som er nødvendige for å føre tilsyn
med hovedforetak som har hovedkontor på deres
territorium og som enten har datterforetak som er
kredittinstitusjoner eller finansinstitusjoner som ligger i én
eller flere medlemsstater, eller som har kapitalinteresser i
slike institusjoner.

3. Sammen med Den rådgivende komité for bankspørsmål
skal Kommisjonen gjennomgå resultatet av forhandlingene
nevnt i nr. 1 og den situasjon som følger av det.



KAPITTEL I

PRINSIPPER FOR TILSYN

Artikkel 26

Hjemstatens tilsynsmyndighet

1. Ansvaret for tilsynet med kredittinstitusjoner, herunder
tilsyn med virksomhet som utøves i samsvar med artikkel 18
og 19, skal ligge hos vedkommende myndigheter i hjemstaten,
med forbehold for de bestemmelser i dette direktiv som gir
myndighet til vertsstatens myndigheter.

2. Nr. 1 skal ikke være til hinder for tilsyn på konsolidert
grunnlag i henhold til dette direktiv.

Artikkel 27

Vertsstatens tilsynsmyndighet

I påvente av en senere samordning skal vertsstaten i samarbeid
med vedkommende myndigheter i hjemstaten fortsatt ha
ansvaret for tilsyn med likviditeten i kredittinstitusjoners filialer.
Med forbehold for de nødvendige tiltak for å styrke Det euro-
peiske monetære system, skal vertsstaten fortsatt ha det fulle
ansvar for de tiltak som følger av gjennomføringen av dens
pengepolitikk. Slike tiltak skal ikke medføre forskjellsbehand-
ling eller restriktiv behandling av en kredittinstitusjon med den
begrunnelse at den har tillatelse i en annen medlemsstat.

Artikkel 28

Samarbeid om tilsyn

Vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater skal ha
et nært samarbeid med sikte på å føre tilsyn med virksomheten
til kredittinstitusjoner som driver virksomhet i én eller flere
andre medlemsstater enn den der de har sitt hovedkontor,
særlig dersom de har opprettet filialer der. De skal oversende
hverandre alle opplysninger om slike kredittinstitusjoners
ledelse og eierforhold som kan lette tilsynet med dem og
undersøkelsen av vilkårene for å gi dem tillatelse, og dessuten
alle opplysninger som kan lette tilsynet med slike institusjoner,
særlig med hensyn til likviditet, solvens, innskuddsgarantier,
begrensning av store engasjementer, forvaltnings- og
regnskapspraksis og internkontroll.

Artikkel 29

Tilsyn på stedet med filialer opprettet i en annen
medlemsstat

1. Når en kredittinstitusjon som har tillatelse i en annen
medlemsstat utøver sin virksomhet gjennom en filial, skal
vertsstaten fastsette at vedkommende myndigheter i hjem-
staten, etter først å ha underrettet vedkommende myndigheter i
vertsstaten, selv eller gjennom personer som de gir fullmakt for
dette formål, kan kontrollere på stedet opplysningene nevnt i
artikkel 28.

2. For å føre tilsyn med filialer kan vedkommende
myndigheter i hjemstaten også benytte en av de andre
framgangsmåtene fastsatt i artikkel 56 nr. 7.

3. Denne artikkel skal ikke berøre den rett vedkommende
myndigheter i vertsstatene har til å foreta tilsyn på stedet i
filialer opprettet på deres territorium i forbindelse med
utøvelsen av det ansvar de er pålagt i henhold til dette direktiv.

Artikkel 30

Utveksling av opplysninger og taushetsplikt

1. Medlemsstatene skal fastsette at alle personer som
arbeider eller har arbeidet for vedkommende myndigheter,
samt revisorer eller sakkyndige som opptrer på vegne av
vedkommende myndigheter, skal ha taushetsplikt. Dette betyr
at med forbehold for saker som omfattes av strafferetten, kan
ingen fortrolige opplysninger som de måtte få i embets medfør
gis videre til noen annen person eller myndighet, unntatt i en
summarisk eller sammenfattet form, slik at enkeltinstitusjoner
ikke kan identifiseres.

Når en kredittinstitusjon er erklært konkurs eller er under
avvikling etter beslutning av retten, kan fortrolige
opplysninger som ikke berører tredjemann som medvirker i
forsøk på å redde institusjonen, likevel gis videre i forbindelse
med behandlingen av et sivil- eller handelsrettslig søksmål.

2. Nr. 1 skal ikke være til hinder for at vedkommende
myndigheter i de forskjellige medlemsstatene utveksler
opplysninger i samsvar med dette direktiv samt andre direktiver
som gjelder for kredittinstitusjoner. Disse opplysningene skal
være underlagt taushetsplikten nevnt i nr. 1.
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3. Medlemsstatene kan inngå samarbeidsavtaler om
informasjonsutveksling med vedkommende myndigheter i
tredjestater eller med tredjestaters myndigheter eller organer
som fastsatt i nr. 5 og 6, bare dersom de opplysninger som gis
videre, omfattes av garantier for taushetsplikt som minst
tilsvarer dem som er nevnt i denne artikkel. Slik informasjons-
utveksling skal være til bruk for nevnte myndigheter eller
organer under utførelsen av deres tilsynsoppgaver.

Når opplysningene stammer fra en annen medlemsstat, kan de
gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra vedkommende
myndigheter som har gitt opplysningene, og eventuelt bare for
det formål nevnte myndigheter har gitt samtykke til.

4. Vedkommende myndigheter som mottar fortrolige
opplysninger i henhold til nr. 1 og 2, kan bruke dem i embets
medfør bare

– for å kontrollere om vilkårene for adgang til å starte
virksomhet som kredittinstitusjon er oppfylt, og for å lette
tilsynet på individuelt og konsolidert grunnlag med
utøvelse av slik virksomhet, særlig når det gjelder tilsyn
med likviditet, solvens, store engasjementer, forvaltnings-
og regnskapspraksis og internkontroll, eller

– for å ilegge sanksjoner, eller

– i forbindelse med en forvaltningsklage på et vedtak gjort
av vedkommende myndighet, eller

– i forbindelse med domstolsbehandling i henhold til artikkel
33 eller særbestemmelser fastsatt i dette direktiv samt
andre direktiver som er vedtatt på området kreditt-
institusjoner.

5. Nr. 1 og 4 skal ikke være til hinder for utveksling av
opplysninger innen samme medlemsstat når det finnes flere
vedkommende myndigheter der, eller for utveksling av
opplysninger medlemsstater imellom, mellom vedkommende
myndigheter og

– myndigheter med ansvar for tilsyn med andre finans-
institusjoner og forsikringsselskaper, samt myndigheter
med ansvar for tilsyn med finansmarkedene,

– organer som medvirker ved avvikling og konkursbehandling
av kredittinstitusjoner og lignende prosedyrer, og

– personer med ansvar for å utføre lovfestet revisjon av kreditt-
institusjoners og andre finansinstitusjoners regnskaper,

i forbindelse med utførelsen av deres tilsynsoppgaver, eller for
at det gis videre til organer som forvalter innskuddsgaranti-
ordninger, opplysninger som er nødvendige for at disse kan
utføre sin oppgave. Opplysningene som mottas av disse
myndigheter, organer og personer skal være underlagt
taushetsplikt som omhandlet i nr. 1.

6. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1-4 kan medlems-
statene gi tillatelse til utveksling av opplysninger mellom
vedkommende myndigheter og

– myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med organer som
medvirker ved avvikling og konkursbehandling av
kredittinstitusjoner og lignende framgangsmåter, eller

– myndigheter med ansvar for å føre tilsyn med personer
som skal foreta lovfestet revisjon av regnskapene til
forsikringsforetak, kredittinstitusjoner, investeringsforetak
og andre finansinstitusjoner.

Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

– opplysningene skal brukes til å utføre tilsynsoppgavene
nevnt i første ledd,

– opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1,

– dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat,
kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene,
og eventuelt bare for de formål disse myndigheter har gitt
samtykke til.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om hvilke myndigheter som kan motta
opplysninger i henhold til dette nummer.

7. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1-4 kan
medlemsstatene for å styrke det finansielle systems stabilitet
og integritet gi tillatelse til utveksling av opplysninger mellom
vedkommende myndigheter og myndigheter eller organer som
etter lovgivningen har ansvar for å avdekke og etterforske
overtredelser av bestemmelser i selskapsretten.
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Medlemsstater som benytter seg av adgangen omhandlet i
første ledd, skal kreve at minst følgende vilkår er oppfylt:

– opplysningene skal brukes til å utføre oppgaven nevnt i
første ledd,

– opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1,

– dersom opplysningene kommer fra en annen medlemsstat,
kan de gis videre bare med uttrykkelig samtykke fra
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene,
og eventuelt bare for de formål disse myndigheter har gitt
samtykke til.

Dersom en medlemsstats myndigheter eller organer omhandlet
i første ledd i sitt avdekkings- eller etterforskningsarbeid
innhenter bistand fra personer som på grunn av særskilt
kompetanse gis fullmakt for dette formål og ikke er ansatt i
offentlig sektor, kan adgangen til utveksling av opplysninger
omhandlet i første ledd utvides til disse personene på vilkårene
fastsatt i annet ledd.

Ved anvendelsen av annet ledd tredje strekpunkt skal
myndighetene og organene nevnt i første ledd underrette
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene, om
navnene på de personer som opplysningene skal gis videre til,
med nøyaktig angivelse av personenes fullmakter.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de øvrige
medlemsstatene om navnet på de myndigheter eller organer
som kan motta opplysninger i henhold til dette nummer.

Kommisjonen skal innen 31. desember 2000 utarbeide en
rapport om anvendelsen av bestemmelsene i dette nummer.

8. Denne artikkel skal ikke være til hinder for at
vedkommende myndigheter gir videre

– til sentralbanker og andre organer med lignende funksjon i
deres egenskap av pengepolitiske myndigheter,

– eventuelt til andre offentlige myndigheter med ansvar for å
føre tilsyn med betalingssystemer,

opplysninger til bruk ved utførelsen av deres oppgaver, eller
være til hinder for at slike myndigheter eller organer gir videre
til vedkommende myndigheter de opplysninger de trenger for
formålene nevnt i nr. 4. Opplysninger som mottas i denne
forbindelse, skal være underlagt taushetsplikt som omhandlet i
denne artikkel.

9. I tillegg kan medlemsstatene uten hensyn til
bestemmelsene i nr. 1 og 4 i henhold til lovbestemmelser tillate
at visse opplysninger gis videre til andre avdelinger i deres
sentraladministrasjoner som er ansvarlige for lovgivning om
tilsyn med kredittinstitusjoner, finansinstitusjoner, investerings-
tjenester og forsikringsselskaper, og til kontrollører som handler
etter fullmakt fra disse avdelingene.

Slike opplysninger kan likevel gis videre bare når det er
nødvendig av hensyn til tilsynet.

Medlemsstatene skal likevel fastsette at opplysninger mottatt i
henhold til nr. 2 og 5, samt opplysninger som er framskaffet
ved tilsyn på stedet som nevnt i artikkel 29 nr. 1 og 2, aldri kan
gis videre i de tilfeller som er nevnt i dette nummer uten
uttrykkelig samtykke fra vedkommende myndighet som har
gitt opplysningene, eller fra vedkommende myndighet i den
medlemsstat der tilsynet på stedet ble foretatt.

10. Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke være til hinder
for at vedkommende myndigheter gir videre opplysningene
omhandlet i nr. 1-4 til en oppgjørssentral eller et lignende organ
godkjent i henhold til nasjonal lovgivning for avregnings- eller
oppgjørstjenester på et av medlemsstatens markeder, dersom de
mener det er nødvendig å gi opplysningene videre for å sikre at
disse organene virker tilfredsstillende i forbindelse med en
markedsdeltakers mislighold eller potensielle mislighold.
Opplysninger som mottas i denne forbindelse, skal være
underlagt taushetsplikt som omhandlet i nr. 1. Medlemsstatene
skal likevel påse at opplysninger som mottas i henhold til nr. 2,
i tilfellet nevnt i dette nummer ikke kan gis videre med mindre
vedkommende myndigheter som har gitt opplysningene,
uttrykkelig har gitt sitt samtykke.

Artikkel 31

Plikter som påhviler personer med ansvar for den
lovbestemte revisjon av årsregnskaper og konsoliderte

regnskaper

1. Medlemsstatene skal minst fastsette at

a) enhver person som er godkjent i henhold til rådsdirektiv
84/253/EØF(1) og som i en kredittinstitusjon utfører
oppgaven nevnt i artikkel 51 i rådsdirektiv 78/660/EØF(2),
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i artikkel 37 i direktiv 83/349/EØF eller i artikkel 31 i
rådsdirektiv 85/611/EØF(1) eller enhver annen lovbestemt
oppgave, skal ha plikt til straks å underrette vedkommende
myndigheter om ethvert forhold eller vedtak med hensyn
til denne institusjonen som vedkommende person har fått
kjennskap til i forbindelse med utførelsen av sin oppgave,
og som kan

– innebære en vesentlig overtredelse av de lover og
forskrifter som fastlegger vilkårene for godkjenning
eller som særskilt omhandler kredittinstitusjoners
virksomhet, eller

– skade den fortsatte drift av kredittinstitusjonen, eller

– medføre at regnskapene ikke godkjennes, eller at det
tas forbehold,

b) samme plikt gjelder for vedkommende person med hensyn
til forhold og vedtak personen har fått kjennskap til i
forbindelse med utførelsen av oppgaven nevnt i bokstav a)
i et foretak som i kraft av kontroll har nær tilknytning til
den kredittinstitusjonen der personen utfører nevnte
oppgave.

2. Dersom personene godkjent i henhold til direktiv
84/253/EØF i god tro gir videre opplysninger om forhold
og vedtak nevnt i nr. 1 til vedkommende myndigheter, er
dette ikke å anse som et brudd på taushetsplikten i henhold
til kontrakt eller i henhold til lover eller forskrifter, og
medfører ikke noen form for ansvar for disse personene.

Artikkel 32

Vedkommende myndigheters sanksjonsmuligheter

Med forbehold for framgangsmåtene for tilbakekalling av
tillatelse og for strafferettslige bestemmelser skal medlems-
statene fastsette at deres respektive vedkommende myndig-
heter kan ilegge sanksjoner overfor kredittinstitusjoner eller
deres ansvarlige ledelse som bryter lover og forskrifter om
tilsyn med eller utøvelse av deres virksomhet, eller treffe tiltak
overfor dem med det formål å bringe til opphør slike lovbrudd
eller årsakene til dem.

Artikkel 33

Klageadgang

Medlemsstatene skal fastsette at vedtak som gjelder en
kredittinstitusjon og som er gjort i henhold til lover og
forskrifter vedtatt i samsvar med dette direktiv, kan innklages

for domstolen. Det samme skal gjelde når det ikke er gjort
vedtak innen seks måneder etter at det er innsendt søknad om
tillatelse som inneholder alle opplysninger som kreves etter
gjeldende bestemmelser.

KAPITTEL 2

TEKNISKE MIDLER FOR Å FØRE TILSYN

A v s n i t t  1

Ansvarlig kapital

Artikkel 34

Alminnelige prinsipper

1. Når en medlemsstat med henblikk på å gjennomføre
Fellesskapets regelverk om tilsyn i en kredittinstitusjon i
virksomhet, i lover eller forskrifter anvender uttrykket
ansvarlig kapital eller viser til dette begrepet, skal den påse at
dette uttrykket eller begrepet er i samsvar med definisjonen gitt
i nr. 2, 3 og 4 og i artikkel 35-38.

2. Med forbehold for begrensningene fastsatt i artikkel 38
skal kredittinstitusjoners ikke-konsoliderte ansvarlige kapital
omfatte følgende poster:

1) kapital i henhold til artikkel 22 i direktiv
86/635/EØF i den utstrekning den er innbetalt, samt
overkurs ved emisjon, men med unntak av
kumulative preferanseaksjer,

2) reserver i henhold til artikkel 23 i direktiv
86/635/EØF og framførte resultater som en følge av
anvendelsen av sluttresultatet. Medlemsstatene kan
tillate at delårsoverskudd inngår før et formelt
vedtak er gjort bare når disse overskuddene er
kontrollert av personer som har ansvaret for
revisjonen av regnskapet og vedkommende
myndigheter finner det godtgjort at beløpet er
vurdert i samsvar med prinsippene nevnt i direktiv
86/635/EØF og er fratrukket enhver forutsigbar
utgift eller dividende,

3) avsetning for dekning av generell bankrisiko i
henhold til artikkel 38 i direktiv 86/635/EØF,

4) oppskrivningsfond i henhold til artikkel 33 i
direktiv 78/660/EØF,
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5) verdijusteringer i henhold til artikkel 37 nr. 2 i
direktiv 86/635/EØF,

6) andre poster i henhold til artikkel 35,

7) forpliktelser for medlemmer av kredittinstitusjoner
organisert som samvirker og solidarforpliktelser for
låntakerne i bestemte institusjoner organisert som
fond, som nevnt i artikkel 36 nr. 1,

8) kumulative preferanseaksjer med fast løpetid og
ansvarlig lånekapital nevnt i artikkel 36 nr. 3.

Følgende poster skal trekkes fra i samsvar med
artikkel 38:

9) kredittinstitusjonens egne aksjer med bokført verdi,

10) immaterielle aktiva i henhold til artikkel 4 nr. 9
(«Aktiva») i direktiv 86/635/EØF,

11) materielt tap av en viss størrelse i inneværende
regnskapsår,

12) eierandeler i andre kreditt- og finansinstitusjoner på
mer enn 10 % av deres kapital samt etterstilte
fordringer og instrumentene nevnt i artikkel 35 som
en kredittinstitusjon eier i kreditt- og
finansinstitusjoner der den har eierandeler som
utgjør mer enn 10 % av kapitalen.

Når aksjer i en annen kreditt- eller finansinstitusjon
eies midlertidig som ledd i en finansiell
bistandstransaksjon med sikte på å reorganisere og
redde denne institusjonen, kan vedkommende
myndighet tillate unntak fra denne bestemmelsen,

13) eierandeler i andre kreditt- og finansinstitusjoner
med inntil 10 % av deres kapital, samt etterstilte
fordringer og instrumentene nevnt i artikkel 35 som
en kredittinstitusjon eier i andre kreditt- og
finansinstitusjoner enn dem som er nevnt i punkt 12,
for den del av de samlede eierinteresser, etterstilte
fordringer og instrumenter som utgjør mer enn 10 %
av denne kredittinstitusjons ansvarlige kapital
beregnet før fradrag av postene nevnt i punkt 12 og i
dette punkt.

Medlemsstatene kan fastsette at hovedforetak som er gjenstand
for tilsyn på konsolidert grunnlag ved en eventuell beregning
av ikke-konsolidert ansvarlig kapital kan unnlate å trekke fra
sine eierandeler i andre kreditt- eller finansinstitusjoner som
omfattes av konsolideringen. Denne bestemmelsen får

anvendelse på alle tilsynsregler som er harmonisert ved
fellesskapsrettsakter.

3. Betegnelsen ansvarlig kapital slik den er definert i nr. 2
punkt 1-8 omfatter et høyeste antall poster og beløp.
Anvendelsen av disse postene eller fastsettelsen av lavere tak
samt fradrag av andre poster enn dem som er nevnt i nr. 2 punkt
9-13, skal overlates til medlemsstatenes eget skjønn. Medlems-
statene skal likevel være forpliktet til å vurdere økt tilnærming
med sikte på en felles definisjon av ansvarlig kapital.

For dette formål skal Kommisjonen senest 1. januar 1996
framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om
anvendelsen av denne artikkel samt artikkel 35-39, eventuelt
vedlagt forslag til endringer som den måtte anse som
nødvendige. Senest 1. januar 1998 skal Europaparlamentet og
Rådet etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251 og
etter samråd med Den økonomiske og sosiale komité, behandle
definisjonen av ansvarlig kapital med sikte på en ensartet
anvendelse av den felles definisjon.

4. Postene nevnt i nr. 2 punkt 1-5 skal kunne anvendes
umiddelbart og uten begrensning av kredittinstitusjonen for å
dekke risikoer eller tap så snart de oppstår. Beløpet skal være
fratrukket enhver skatt som er forutsigbar på beregnings-
tidspunktet eller være tilbørlig tilpasset i den utstrekning slike
skatter reduserer det beløp som disse postene kan benyttes til å
dekke risikoer eller tap med.

Artikkel 35

Andre poster

1. Begrepet ansvarlig kapital slik det brukes av en
medlemsstat kan omfatte andre poster, forutsatt at de, uansett
juridisk eller regnskapsmessig betegnelse, har følgende
kjennetegn:

a) de kan fritt anvendes av kredittinstitusjonen til å dekke
risikoer som normalt er knyttet til utøvelse av
bankvirksomhet når tap eller nedskrivning ennå ikke er
identifisert,

b) de framgår av interne regnskapsdokumenter,

c) deres størrelse er fastsatt av kredittinstitusjonens ledelse,
kontrollert av uavhengige revisorer, meddelt
vedkommende myndigheter og underkastet deres tilsyn.

2. Verdipapirer av ubestemt varighet og andre instrumenter
som oppfyller følgende vilkår, kan også godkjennes som andre
poster:
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a) de kan ikke betales tilbake på ihendehaverens initiativ eller
uten forhåndsgodkjenning av vedkommende myndighet,

b) avtalen i forbindelse med gjeldsstiftelsen skal gi
kredittinstitusjonen mulighet til å utsette betaling av
gjeldsrenter,

c) långiverens fordringer i kredittinstitusjonen skal i sin
helhet etterstilles all annen ikke-etterstilt gjeld,

d) dokumentene som gjelder utstedelsen av verdipapirene,
skal inneholde bestemmelser om at gjeld og ubetalte renter
skal anvendes til å dekke tap, samtidig som
kredittinstitusjonen gis mulighet til å fortsette sin
virksomhet,

e) det skal bare tas hensyn til faktisk innbetalte beløp.

I tillegg kommer andre kumulative preferanseaksjer enn dem
som er nevnt i artikkel 34 nr. 2 punkt 8.

Artikkel 36

Andre bestemmelser om ansvarlig kapital

1. Forpliktelsene for medlemmene av kredittinstitusjoner
organisert som samvirker som nevnt i artikkel 34 nr. 2 punkt 7,
skal omfatte disse foretakenes ikke innkalte kapital og, dersom
kredittinstitusjonen skulle pådra seg et tap, en rettslig
forpliktelse for samvirkets medlemmer til å foreta tilleggs-
innbetalinger som ikke vil bli tilbakebetalt. I et slikt tilfelle
skal disse beløpene kunne kreves innbetalt omgående.

Solidaransvar for låntakere i kredittinstitusjoner med fonds-
status skal behandles på like linje med de foregående poster.

Alle disse postene kan inngå i ansvarlig kapital i den
utstrekning de i henhold til nasjonal lovgivning tas med i denne
kategori institusjoners ansvarlige kapital.

2. Medlemsstatene skal ikke la de garantier som de selv
eller deres myndigheter gir slike institusjoner, inngå i
offentlige kredittinstitusjoners ansvarlige kapital.

3. Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter kan la
kumulative preferanseaksjer med fast løpetid nevnt i artikkel
34 nr. 2 punkt 8 og ansvarlig lånekapital nevnt i samme
bestemmelse inngå i den ansvarlige kapital dersom det
eksisterer bindende avtaler om at disse lånene i tilfelle kreditt-
institusjonen går konkurs eller avvikles, skal etterstilles alle
andre kreditorers fordringer og først skal tilbakebetales når all
annen utestående gjeld er betalt.

Ansvarlig lånekapital skal også oppfylle følgende kriterier:

a) det skal bare tas hensyn til faktisk innbetalte midler,

b) lånene skal ha en opprinnelig løpetid på minst fem år; etter
dette tidsrommet kan de kreves innfridd; dersom gjeldens
løpetid ikke er fastsatt, skal lånene tilbakebetales først etter
fem års oppsigelsesvarsel, med mindre de ikke lenger
anses som ansvarlig kapital eller det formelt kreves
forhåndsgodkjenning av vedkommende myndigheter for
tilbakebetaling før tiden. Vedkommende myndigheter kan
gi tillatelse til tilbakebetaling før tiden av slike midler
forutsatt at anmodningen er gjort på utstederens initiativ og
kredittinstitusjonens solvens ikke påvirkes,

c) det beløp som kan regnes med i ansvarlig kapital, skal
reduseres gradvis minst de siste fem år før forfallsdato,

d) låneavtalen skal ikke omfatte noen klausul om at gjelden
under nærmere angitte omstendigheter, bortsett fra
avvikling av kredittinstitusjonen, skal betales tilbake før
den avtalte forfallsdato.

Artikkel 37

Beregning av ansvarlig kapital på konsolidert grunnlag

1. Når beregningen skal foretas på konsolidert grunnlag,
skal postene nevnt i artikkel 34 nr. 2 inngå med de konsoliderte
beløp i samsvar med reglene fastsatt i artikkel 52-56. Ved
beregningen av ansvarlig kapital kan dessuten følgende poster
sidestilles med konsoliderte reserver dersom de er uttrykk for
et kreditorforhold («negative»):

– minoritetsinteresser i henhold til artikkel 21 i direktiv
83/349/EØF dersom metoden med full konsolidering
anvendes,

– forskjeller ved første konsolidering i henhold til artikkel
19, 30 og 31 i direktiv 83/349/EØF,

– kursdifferanser som inngår i konsoliderte reserver i
samsvar med artikkel 39 nr. 6 i direktiv 86/635/EØF,

– forskjeller som skyldes oppføringen av visse eierandeler, i
samsvar med metoden beskrevet i artikkel 33 i direktiv
83/349/EØF.

2. Når ovennevnte poster er uttrykk for et debitorforhold
(«positive»), skal de trekkes fra ved beregningen av
konsolidert ansvarlig kapital.
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Artikkel 38

Fradrag og begrensninger

1. Postene nevnt i artikkel 34 nr. 2 punkt 4-8 skal være
underlagt følgende begrensninger:

a) summen av postene i punkt 4-8 kan ikke overstige et
høyeste beløp tilsvarende 100 % av postene i punkt 1, 2 og
3 med fradrag av postene i punkt 9, 10 og 11,

b) summen av postene i punkt 7 og 8 kan ikke overstige et
høyeste beløp tilsvarende 50 % av postene i punkt 1, 2 og
3 med fradrag av postene i punkt 9, 10 og 11,

c) summen av postene i punkt 12 og 13 skal trekkes fra
summen av samtlige poster.

2. Vedkommende myndigheter kan gi kredittinstitusjoner
tillatelse til under særlige midlertidige omstendigheter å
overskride grensene fastsatt i nr. 1.

Artikkel 39

Dokumentasjon overfor vedkommende myndigheter

Det skal godtgjøres overfor vedkommende myndigheter at
vilkårene i artikkel 34 nr. 2, 3 og 4 og artikkel 35-38 er oppfylt.

A v s n i t t  2

Kapitaldekning

Artikkel 40

Alminnelige prinsipper

1. Kapitaldekningen er et uttrykk for den ansvarlige kapital
som definert i artikkel 41, som en andel av de samlede
risikojusterte aktiva og poster utenfor balansen i samsvar med
artikkel 42.

2. Kapitaldekningen i kredittinstitusjoner som verken er
hovedforetak som definert i artikkel 1 i direktiv 83/349/EØF
eller datterforetak av slike foretak, skal beregnes på individuelt
grunnlag.

3. Kapitaldekningen i kredittinstitusjoner som er
hovedforetak, skal beregnes på konsolidert grunnlag i samsvar
med de metoder som er fastlagt i dette direktiv og i direktiv
86/635/EØF.

4. Vedkommende myndigheter som er ansvarlige for å gi
tillatelse til og føre tilsyn med et hovedforetak som er en
kredittinstitusjon, kan også kreve at det beregnes en
delkonsolidert eller ikke-konsolidert kapitaldekning for
hovedforetaket og for hvert av dets datterforetak som er
underlagt vedkommende myndigheters godkjenning og tilsyn.
Dersom det ikke føres slik kontroll med at kapitalen er fordelt
på en tilfredsstillende måte innenfor en bankgruppe, skal det
treffes andre tiltak med samme formål.

5. Uten at det berører kredittinstitusjoners overholdelse av
kravene i nr. 2, 3 og 4 og i artikkel 52 nr. 8 og 9, skal
vedkommende myndigheter påse at kapitaldekningen beregnes
minst to ganger per år, enten av kredittinstitusjonene selv, som
skal meddele resultatene og alle tilhørende data til vedkommende
myndigheter, eller av vedkommende myndigheter på grunnlag av
data lagt fram av kredittinstitusjonene.

6. Aktiva og poster utenfor balansen skal vurderes i samsvar
med direktiv 86/635/EØF.

Artikkel 41

Teller: ansvarlig kapital

Ansvarlig kapital som definert i dette direktiv utgjør telleren i
kapitaldekningen.

Artikkel 42

Nevner: risikojusterte aktiva og poster utenfor balansen

1. De forskjellige aktivaene skal tildeles grader av
kredittrisiko, uttrykt som prosentvise vekter, i samsvar med
artikkel 43 og 44, og unntaksvis med artikkel 45, 62 og 63.
Balanseverdien av hvert aktivum skal multipliseres med den
aktuelle vekt for å beregne den risikojusterte verdi.

2. For de postene utenfor balansen som er oppført i vedlegg
II, skal det foretas en beregning i to faser som fastsatt i artikkel
43 nr. 2.

3. For de postene utenfor balansen som er nevnt i artikkel
43 nr. 3, skal de mulige kostnader ved å erstatte en kontrakt
etter motpartens mislighold beregnes i samsvar med en av de
to metodene beskrevet i vedlegg III. Kostnadene skal
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multipliseres med de aktuelle vekter for motparten i samsvar
med artikkel 43 nr. 1, med det unntak at den vekting på 100 %
som er fastsatt der, skal erstattes av 50 % vekting for å oppnå
risikojusterte verdier.

4. Summen av de risikojusterte verdier for aktiva og poster
utenfor balansen som er nevnt i nr. 2 og 3, skal utgjøre
nevneren i kapitaldekningen.

Artikkel 43

Risikovekting

1. Følgende vekter skal anvendes på de ulike kategorier av
aktiva, men vedkommende myndigheter kan fastsette høyere
vekter dersom de finner det hensiktsmessig:

a) Nullvekting

1) kassabeholdning og tilsvarende poster,

2) aktiva i form av fordringer på sentralmyndigheter og
sentralbanker i sone A,

3) aktiva i form av fordringer på De europeiske
fellesskap,

4) aktiva i form av fordringer med uttrykkelig garanti fra
sentralmyndigheter eller sentralbanker i sone A,

5) aktiva i form av fordringer på sentralmyndigheter eller
sentralbanker i sone B som er denominert og finansiert
i låntakerens nasjonale valuta,

6) aktiva i form av fordringer med uttrykkelig garanti fra
sentralmyndigheter eller sentralbanker i sone B som er
denominert og finansiert i den nasjonale valuta som er
felles for garantisten og låntakeren,

7) aktiva som det, på en måte som oppfyller
vedkommende myndigheters krav, er stilt sikkerhet for
i form av verdipapirer utstedt av sentrale myndigheter
eller sentralbanker i sone A eller verdipapirer utstedt av
De europeiske fellesskap, eller i form av kontant-
innskudd hos låneinstitusjonen eller innskuddsbeviser
eller tilsvarende instrumenter som er utstedt av og
oppbevares hos låneinstitusjonen.

b) 20 % vekting

1) aktiva i form av fordringer på EIB,

2) aktiva i form av fordringer på multilaterale
utviklingsbanker,

3) aktiva i form av fordringer med uttrykkelig garanti
fra EIB,

4) aktiva i form av fordringer med uttrykkelig garanti
fra multilaterale utviklingsbanker,

5) aktiva i form av fordringer på regionale eller lokale
myndigheter i sone A, med forbehold for
bestemmelsene i artikkel 44,

6) aktiva i form av fordringer med uttrykkelig garanti
fra regionale eller lokale myndigheter i sone A, med
forbehold for bestemmelsene i artikkel 44,

7) aktiva i form av fordringer på kredittinstitusjoner i
sone A som ikke utgjør disse institusjoners ansvarlige
kapital,

8) aktiva i form av fordringer med løpetid på høyst ett år
på kredittinstitusjoner i  sone B, unntatt verdipapirer
utstedt av slike institusjoner som er anerkjent som
andeler av deres ansvarlige kapital,

9) aktiva med uttrykkelig garanti fra kredittinstitusjoner
i sone A,

10) aktiva i form av fordringer med løpetid på høyst ett år
og med uttrykkelig garanti fra kredittinstitusjoner i
sone B,

11) aktiva som det, på en måte som oppfyller
vedkommende myndigheters krav, er stilt sikkerhet
for i form av verdipapirer utstedt av EIB eller
multilaterale utviklingsbanker,

12) kontantposter under inndriving.

c) 50 % vekting

1) lån som, på en måte som oppfyller vedkommende
myndigheters krav, er helt og fullt sikret med pant i
boligeiendom som er eller vil bli bebodd eller leid ut av
låntakeren, og lån som på en måte som oppfyller
vedkommende myndigheters krav er helt og fullt sikret
ved eierandeler i finske boligselskaper som utøver
virksomhet i henhold til den finske loven av 1991 om
boligselskaper eller senere tilsvarende lovgivning, med
hensyn til boligeiendom som er eller vil bli bebodd
eller leid ut av låntakeren,

«verdipapirer med sikkerhet i pantelånsportefølje» som
kan likestilles med de lån som er nevnt i første ledd eller
i artikkel 62 nr. 1, dersom vedkommende myndigheter,
samtidig som de tar hensyn til den gjeldende rettslige
ramme i hver medlemsstat, anser at de representerer en
tilsvarende kredittrisiko. Med forbehold for de typer
verdipapirer som kan omfattes av og oppfylle vilkårene
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i dette punkt, kan «verdipapirer med sikkerhet i
pantelånsportefølje» omfatte instrumenter i henhold til
del B nr. 1 bokstav a) og b) i vedlegget til rådsdirektiv
93/22/EØF(1). Vedkommende myndigheter skal særlig
forsikre seg om

i) at slike verdipapirer er fullstendig og direkte sikret
ved en pantelånsportefølje som er av tilsvarende
art som den nevnt i første ledd eller i artikkel 62 nr.
1, og som ikke er misligholdt når verdipapirene
med sikkerhet i pantelånsportefølje utstedes,

ii) at enten selve investorene i verdipapirer med
sikkerhet i en pantelånsportefølje eller en depositar
eller fullmektig som opptrer på deres vegne, har en
akseptabelt høy fortrinnsrett i de underliggende
pantelån i forhold til verdipapirene de innehar.

2) forskuddsbetalinger og påløpte inntekter: disse
aktivaene skal vektes på tilsvarende måte som hos
motparten dersom en kredittinstitusjon kan bestemme
denne i samsvar med direktiv 86/635/EØF; når mot-
parten ikke kan bestemmes, skal kredittinstitusjonen
benytte enhetlig 50 % vekting.

d) 100 % vekting

1) aktiva i form av fordringer på sentralmyndigheter eller
sentralbanker i sone B, med mindre fordringene er
denominert og finansiert i låntakerens nasjonale valuta,

2) aktiva i form av fordringer på regionale eller lokale
myndigheter i sone B,

3) aktiva i form av fordringer med løpetid på over ett år
på kredittinstitusjoner i sone B,

4) aktiva i form av fordringer på låntakere utenom banker
i sone A eller B,

5) materielle aktiva i henhold til artikkel 4 «Aktiva» nr.
10 i direktiv 86/635/EØF,

6) aksjeposter, eierandeler og andre poster som inngår i
andre kredittinstitusjoners ansvarlige kapital og som
ikke er trukket fra låneinstitusjonens ansvarlige kapital,

7) alle andre aktiva, med mindre de er trukket fra den
ansvarlige kapital.

2. Poster utenfor balansen som ikke omfattes av nr. 3, skal
behandles som beskrevet i det følgende. De skal først
grupperes i samsvar med risikogruppene oppført i vedlegg II.
Det skal tas hensyn til den fulle verdi av høyrisikoposter, 50 %
av verdien av mellomrisikoposter og 20 % av verdien av
mellom-/lavrisikoposter, mens verdien av lavrisikoposter
settes til null. I annen fase skal verdien av poster utenfor
balansen, justert som beskrevet ovenfor, multipliseres med den
vekt som er gitt de berørte motparter i samsvar med den
behandling av aktiva som er fastsatt i nr. 1 og i artikkel 44. Ved
avtaler om salg og gjenkjøp av aktiva samt avtaler om termin-
kjøp skal vekten være den som gjelder for de aktuelle
aktivaene og ikke den som gjelder for transaksjonens motpart.
Tegnet, men ikke innbetalt kapital i Det europeiske
investeringsfond kan gis en vekt på 20 %.

3. Metodene beskrevet i vedlegg III skal anvendes på
postene utenfor balansen oppført i vedlegg IV, med unntak av:

– kontrakter som omsettes på anerkjente børser,

– valutakontrakter (med unntak av kontrakter som gjelder
gull) med en opprinnelig løpetid på fjorten kalenderdager
eller kortere.

Inntil 31. desember 2006 kan vedkommende myndigheter i
medlemsstatene unnta ikke-børsomsatte kontrakter avregnet av
en oppgjørssentral fra anvendelsen av metodene fastsatt i
vedlegg III, når oppgjørssentralen opptrer som juridisk motpart
og samtlige deltakere daglig stiller full sikkerhet for den risiko
de representerer for oppgjørssentralen, og derved gir en
beskyttelse som omfatter både nåværende og mulig framtidig
risiko. Vedkommende myndigheter må være overbevist om at
den stilte sikkerhet gir samme grad av beskyttelse som en
sikkerhet som oppfyller vilkårene i nr. 1 bokstav a) punkt 7, og
at faren for at oppgjørssentralens risiko overstiger markeds-
verdien av den stilte sikkerhet, unngås. Medlemsstatene skal
underrette Kommisjonen om hvilken bruk de gjør av denne
mulighet.

4. Når poster utenfor balansen har uttrykkelig garanti, skal
de vektes som om de var opprettet på vegne av garantisten,
ikke på vegne av motparten. Når mulig risiko i forbindelse med
transaksjoner utenfor balansen fullt og helt er garantert, på en
måte som oppfyller vedkommende myndigheters krav, av en
av de aktivaene som er godkjent som sikkerhet i nr. 1 bokstav
a) punkt 7 eller bokstav b) punkt 11, skal det anvendes vekter
på 0 % eller 20 %, avhengig av den aktuelle sikkerhet.
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Medlemsstatene kan anvende 50 % vekting på poster utenfor
balansen som representerer kausjoner eller garantier som har
karakter av å være en kreditterstatning og som etter
vedkommende myndigheters oppfatning er fullt ut sikret ved
pantelån som oppfyller vilkårene i nr. 1 bokstav c) punkt 1,
forutsatt at garantisten har et direkte krav til en slik sikkerhet.

5. Når det anvendes en lavere vekt for aktiva og poster
utenfor balansen på grunn av uttrykkelige garantier eller en
sikkerhet som vedkommende myndigheter kan godta, får den
lavere vekten anvendelse bare på den andel som det er stilt
garanti for eller som sikkerheten gir full dekning for.

Artikkel 44

Vekting av fordringer på regionale og lokale myndigheter
i medlemsstatene

1. Uten hensyn til kravene i artikkel 43 nr. 1 bokstav b) kan
medlemsstatene fastsette 0 % vekting for egne regionale og
lokale myndigheter dersom det ikke er forskjell i risiko mellom
fordringer på nevnte myndigheter og fordringer på deres
sentralmyndigheter på grunn av regionale og lokale
myndigheters myndighet til å inndrive midler og på grunn av
særskilte institusjonelle bestemmelser som reduserer risikoen for
at sistnevnte misligholder sine forpliktelser. En nullvekting
fastsatt i samsvar med disse kriterier skal gjelde for fordringer på
de aktuelle regionale og lokale myndigheter og for poster
utenfor balansen opprettet på vegne av disse myndighetene og
for fordringer på tredjemann og poster utenfor balansen
opprettet på vegne av tredjemann når de er garantert av slike
regionale og lokale myndigheter eller når de etter vedkommende
berørte myndigheters oppfatning er tilstrekkelig sikret ved pant
i verdipapirer utstedt av disse regionale eller lokale myndigheter.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen dersom de
mener nullvekting er berettiget i henhold til kriteriene fastsatt i
nr. 1. Kommisjonen skal bringe disse opplysningene videre.
Andre medlemsstater kan gi kredittinstitusjoner under tilsyn av
deres vedkommende myndigheter mulighet til å anvende
nullvekting når de gjør forretninger med de aktuelle regionale
og lokale myndigheter eller innehar fordringer garantert av
disse, herunder sikkerhet i form av verdipapirer.

Artikkel 45

Annen vekting

1. Medlemsstatene kan, med forbehold for artikkel 44 nr. 1,
anvende 20 % vekting på aktiva som det, på en måte som
oppfyller de berørte vedkommende myndigheters krav, er stilt
sikkerhet for i form av verdipapirer utstedt av regionale eller

lokale myndigheter i sone A, i form av innskudd i andre
kredittinstitusjoner i sone A enn låneinstitusjonen, eller i form
av innskuddsbeviser eller tilsvarende instrumenter utstedt av
slike kredittinstitusjoner.

2. Medlemsstatene kan anvende 10 % vekting på fordringer
på institusjoner som er spesialisert på interbankmarkeder og
statsgjeldmarkeder i hjemstaten, og som er underlagt strengt
tilsyn fra vedkommende myndigheter, dersom nevnte aktiva,
på en måte som oppfyller kravene stilt av vedkommende
myndigheter i hjemstaten, helt og fullt er sikret ved en
kombinasjon av aktivaene nevnt i artikkel 43 nr. 1 bokstav a)
og b) og som vedkommende myndigheter har godkjent som
tilstrekkelig sikkerhet.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de
bestemmelser som blir vedtatt i henhold til nr. 1 og 2 og om
begrunnelsen for slike bestemmelser. Kommisjonen skal
oversende disse opplysningene til medlemsstatene. Kommi-
sjonen skal regelmessig undersøke virkningen av
bestemmelsene for å sikre at de ikke fører til konkurranse-
vridning.

Artikkel 46

Ideelle forvaltningsorganer og foretak

Ved anvendelse av artikkel 43 nr. 1 bokstav b) kan
vedkommende myndigheter under begrepet «regionale og
lokale myndigheter» innbefatte ideelle forvaltningsorganer
som er ansvarlige overfor regionale eller lokale myndigheter,
og ideelle foretak som eies av sentralmyndigheter eller
regionale eller lokale myndigheter, eller av myndigheter som
etter vedkommende myndigheters oppfatning har samme
ansvar som regionale og lokale myndigheter.

Vedkommende myndigheter kan dessuten la betegnelsen
regionale og lokale myndigheter omfatte kirker og
trossamfunn som er stiftet som offentligrettslige juridiske
personer, i den grad de innkrever skatt i henhold til lovgivning
som gir dem rett til det. I dette tilfellet får imidlertid
muligheten fastsatt i artikkel 44 ikke anvendelse.

Artikkel 47

Kapitaldekningens nivå

1. Kredittinstitusjoner skal til enhver tid være pålagt å
opprettholde en kapitaldekning som definert i artikkel 40 på
minst 8 %.
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2. Uten hensyn til nr. 1 kan vedkommende myndigheter
fastsette en høyere minstedekning dersom de finner det
hensiktsmessig.

3. Dersom kapitaldekningen faller under 8 %, skal
vedkommende myndigheter påse at den berørte kreditt-
institusjon treffer egnede tiltak for å gjenopprette den avtalte
minstedekning så raskt som mulig.

A v s n i t t  3

Store engasjementer

Artikkel 48

Underretning om store engasjementer

1. Det engasjement en kredittinstitusjon har påtatt seg overfor
en kunde eller en gruppe av kunder med innbyrdes tilknytning,
skal betraktes som et stort engasjement når verdien utgjør 10 %
eller mer av kredittinstitusjonens ansvarlige kapital.

2. Kredittinstitusjonen skal underrette vedkommende
myndigheter om ethvert stort engasjement som definert i nr. 1.
Medlemsstatene skal etter eget valg fastsette at underretningen
skjer etter en av følgende to framgangsmåter:

– underretning om alle store engasjementer minst én gang i
året, kombinert med fortløpende underretning om alle
nye store engasjementer og enhver økning med minst 
20 % i eksisterende store engasjementer i forhold til
foregående underretning,

– underretning om alle store engasjementer minst fire
ganger i året.

3. Engasjementer som er unntatt i henhold til artikkel 49 nr.
7 bokstav a), b), c), d), f), g) og h), kan imidlertid unntas fra
kravet om underretning fastsatt i nr. 2. Antallet underretninger
fastsatt i nr. 2 annet strekpunkt kan reduseres til to per år for
engasjementer omhandlet i artikkel 49 nr. 7 bokstav e) og i)-s),
samt nr. 8, 9 og 10.

4. Vedkommende myndigheter skal kreve at enhver
kredittinstitusjon har en forsvarlig forvaltnings- og regnskaps-
praksis og hensiktsmessig internkontroll for identifikasjon og
registrering av alle store engasjementer og av senere endringer
av dem, i samsvar med definisjonene og kravene i dette direktiv,
samt for kontroll med disse engasjementene i forhold til
kredittinstitusjonens egne retningslinjer for risikoeksponering.

En kredittinstitusjon som gjør bruk av bestemmelsene i nr. 3,
skal ta vare på de framsatte begrunnelser i ett år etter den
hendelsen som lå til grunn for unntaket, slik at vedkommende
myndigheter kan ha mulighet til å vurdere om det er berettiget.

Artikkel 49

Øvre grenser for store engasjementer

1. En kredittinstitusjon kan ikke overfor en kunde eller
overfor en og samme gruppe av kunder med innbyrdes
tilknytning påta seg engasjementer for en samlet sum som
overstiger 25 % av kredittinstitusjonens ansvarlige kapital.

2. Dersom denne kunden eller gruppen av kunder med
innbyrdes tilknytning er kredittinstitusjonens hovedforetak
eller datterforetak og/eller ett eller flere av nevnte
hovedforetaks datterforetak, skal prosentandelen angitt i nr. 1
reduseres til 20. Medlemsstatene kan likevel unnlate å anvende
denne 20 %-begrensningen på engasjementer som inngås med
disse kundene, dersom de fastsetter bestemmelser om særskilt
kontroll med de engasjementer det gjelder ved hjelp av andre
tiltak eller framgangsmåter. De skal underrette Kommisjonen
og Den rådgivende komité for bankspørsmål om innholdet i
disse tiltak og framgangsmåter.

3. En kredittinstitusjon kan påta seg store engasjementer for
et samlet beløp på høyst 800 % av sin ansvarlige kapital.

4. Medlemsstatene kan innføre strengere begrensninger enn
dem som er fastsatt i nr. 1, 2 og 3.

5. Når det gjelder engasjementer skal en kredittinstitusjon
til enhver tid overholde de øvre grensene fastsatt i nr. 1, 2 og 3.
Dersom engasjementene i et unntakstilfelle likevel overstiger
disse øvre grenser, skal en rapport umiddelbart oversendes
vedkommende myndigheter, som dersom omstendighetene
gjør det forsvarlig, kan innvilge kredittinstitusjonen en
begrenset frist til å tilpasse seg de øvre grensene.

6. Medlemsstatene kan innvilge helt eller delvis fritak for å
anvende nr. 1, 2 og 3 på engasjementer en kredittinstitusjon
påtar seg for sitt hovedforetak, for hovedforetakets øvrige
datterforetak og for sine egne datterforetak, under forutsetning
av at disse foretakene er omfattet av det tilsyn på konsolidert
grunnlag kredittinstitusjonen selv er underlagt, i samsvar med
dette direktiv eller med likeverdige standarder som gjelder i en
tredjestat.

7. Medlemsstatene kan helt eller delvis innvilge fritak for å
anvende nr. 1, 2 og 3 på følgende engasjementer:
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a) aktiva i form av fordringer på sentralmyndigheter og
sentralbanker i sone A,

b) aktiva i form av fordringer på De europeiske fellesskap,

c) aktiva i form av fordringer med uttrykkelig garanti fra
sentralmyndigheter eller sentralbanker i sone A, samt fra
De europeiske fellesskap,

d) andre engasjementer inngått med, eller garantert av,
sentralmyndigheter eller sentralbanker i sone A, eller De
europeiske fellesskap,

e) aktiva i form av fordringer på og andre engasjementer med
sentralmyndigheter eller sentralbanker i sone B, som
denominert og eventuelt finansiert i låntakerens nasjonale
valuta,

f) aktiva og andre engasjementer som det, på en måte som
oppfyller vedkommende myndigheters krav, er stilt
sikkerhet for i form av verdipapirer utstedt av sentrale
myndigheter eller sentralbanker i sone A, av De europeiske
fellesskap eller av regionale eller lokale myndigheter i
medlemsstatene, og som i henhold til artikkel 44 skal gis
en risikovekt på 0 % ved vurderingen av solvens,

g) aktiva og andre engasjementer som det, på en måte som
oppfyller vedkommende myndigheters krav, er stilt
sikkerhet for i form av kontantinnskudd hos låne-
institusjonen, eller hos en kredittinstitusjon som er
låneinstitusjonens hovedforetak eller datterforetak,

h) aktiva og andre engasjementer som det, på en måte som
oppfyller vedkommende myndigheters krav, er stilt
sikkerhet for i form av innskuddsbevis utstedt av
låneinstitusjonen, eller av en kredittinstitusjon som er
låneinstitusjonens hovedforetak eller datterforetak, og
oppbevart hos hvilken som helst av disse,

i) aktiva i form av fordringer på og andre engasjementer med
kredittinstitusjoner med løpetid på ett år eller mindre som
ikke inngår i disse institusjonenes ansvarlige kapital,

j) aktiva i form av fordringer og andre engasjementer med en
løpetid på ett år eller mindre, sikret i samsvar med artikkel 45
nr. 2, på institusjoner som, uten å være kredittinstitusjoner,
oppfyller vilkårene omhandlet i nevnte nummer.

k) veksler og andre tilsvarende verdipapirer, med en løpetid på
ett år eller mindre, undertegnet av andre kredittinstitusjoner,

l) obligasjoner som definert i artikkel 22 nr. 4 i direktiv
85/611/EØF,

m) i påvente av en framtidig samordning, eierandeler i
forsikringsselskaper som nevnt i artikkel 51 nr. 3 for inntil
40 % av den ansvarlige kapital i den kredittinstitusjon som
erverver slike eierandeler,

n) aktiva i form av fordringer på regionale eller sentrale
kredittinstitusjoner som den långivende kredittinstitusjon
er knyttet til gjennom et nettverk i henhold til juridiske
eller vedtektsmessige bestemmelser, og som ifølge disse
bestemmelser er pålagt å være oppgjørssentral for hele
nettverket,

o) engasjementer som det, på en måte som oppfyller
vedkommende myndigheters krav, er stilt sikkerhet for i
form av verdipapirer av andre typer enn dem som er
omhandlet under bokstav f), forutsatt at disse verdi-
papirene ikke er utstedt verken av kredittinstitusjonen selv
eller av dens hovedforetak eller av et av deres datter-
foretak, eller av vedkommende kunde eller gruppe av
kunder med innbyrdes tilknytning. Verdipapirer som stilles
som sikkerhet, må verdsettes til markedspris og ha en
overskytende verdi i forhold til de sikrede engasjementer,
og enten være børsnotert eller reelt omsettelige og
regelmessig notert på et marked der profesjonelle,
anerkjente aktører driver virksomhet og der det, på en måte
som oppfyller de krav som stilles av vedkommende
myndigheter i kredittinstitusjonens hjemstat, kan fastsettes
en objektiv pris som til enhver tid gjør det mulig å
kontrollere om verdipapirenes overskytende verdi er riktig.
Den overskytende verdi som kreves, skal være på 100 %;
imidlertid skal den for aksjers vedkommende være på 150
% og for obligasjoners vedkommende på 50 % når disse er
utstedt av kredittinstitusjoner, av regionale eller lokale
myndigheter i medlemsstatene som ikke omfattes av
artikkel 44, av EIB og av de multilaterale utviklings-
bankene. Verdipapirer som stilles som sikkerhet, kan ikke
inngå i kredittinstitusjoners ansvarlige kapital,

p) lån som, på en måte som oppfyller vedkommende
myndigheters krav, er sikret med pant i boligeiendom eller
med eierandeler i finske boligselskaper som utøver
virksomhet i henhold til den finske loven av 1991 om
boligselskaper eller senere tilsvarende lovgivning, og
leasingtransaksjoner som innebærer at utleieren beholder
full eiendomsrett over den utleide boligeiendommen så
lenge leieren ikke har utøvd sin kjøpsopsjon, i begge
tilfeller innenfor 50 % av vedkommende boligeiendoms
verdi. Eiendomsverdien skal, på en måte som oppfyller
vedkommende myndigheters krav, beregnes på grunnlag
av strenge vurderingskriterier fastsatt i lov eller forskrift.
Vurderingen skal foretas minst én gang i året. I denne
bokstav menes med «boligeiendom» en eiendom som
enten er eller vil bli bebodd eller utleid av låntakeren,

q) 50% av de mellom-/lavrisikoposter utenfor balansen som
er omhandlet i vedlegg II,

r) under forutsetning av samtykke fra vedkommende myndig-
heter, garantier andre enn lånegarantier som har grunnlag i
lov eller forskrift og som gjensidige garantiselskaper med
status som kredittinstitusjoner tilstår sine medlemmer,
forutsatt at de vektes med 20 % av beløpet.
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Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om den
bruk de gjør av denne muligheten, for å sikre at den ikke
fører til konkurransevridning,

s) lavrisikoposter utenfor balansen omhandlet i vedlegg II, i
den grad det med vedkommende kunde eller gruppe av
kunder med innbyrdes tilknytning er blitt inngått en avtale
som innebærer at engasjementet bare kan inngås dersom
det er blitt godtgjort at det ikke vil medføre en
overskridelse av de begrensninger som skal anvendes i
henhold til nr. 1, 2 og 3.

8. Ved anvendelsen av nr. 1, 2 og 3 kan medlemsstatene
anvende en risikovekt på 20 % på aktiva i form av fordringer på
medlemsstatenes regionale eller lokale myndigheter, samt på
andre engasjementer som inngås med disse myndighetene eller
som de stiller garanti for; på vilkår fastsatt i artikkel 44 kan
imidlertid medlemsstatene redusere denne risikovekten til 0 %.

9. Ved anvendelsen av nr. 1, 2 og 3 kan medlemsstatene
anvende en risikovekt på 20 % på aktiva i form av fordringer på
kredittinstitusjoner, samt på andre engasjementer som inngås
med kredittinstitusjoner, med en løpetid på over ett, men høyst
tre år, og en risikovekt på 50 % på aktiva i form av fordringer på
kredittinstitusjoner med en løpetid på over tre år, forutsatt at
disse fordringene utgjøres av gjeldsinstrumenter utstedt av en
kredittinstitusjon, og at disse instrumentene etter vedkommende
myndigheters oppfatning er reelt omsettelige på et marked der
profesjonelle aktører driver virksomhet og daglig er notert på
dette markedet, eller emisjonen av gjeldsinstrumentene er
godkjent av vedkommende myndigheter i den utstedende
kredittinstitusjons hjemstat. Ikke under noen omstendighet kan
slike poster inngå i den ansvarlige kapital.

10. Som unntak fra nr. 7 bokstav i) og nr. 9 kan medlems-
statene anvende en risikovekt på 20 % på aktiva i form av
fordringer på kredittinstitusjoner og på andre engasjementer
inngått med kredittinstitusjoner, uten hensyn til deres løpetid.

11. Dersom det for et engasjement inngått med en kunde er
stilt garanti av tredjemann, eller sikkerhet i form av
verdipapirer utstedt av tredjemann på de vilkår som er fastsatt
i nr. 7 bokstav o), kan medlemsstatene

– betrakte engasjementet som inngått med tredjemann og
ikke med kunden, dersom det på en måte som oppfyller
vedkommende myndigheters krav, fra denne tredjemanns
side direkte og betingelsesløst er stilt garanti for
engasjementet,

– betrakte engasjementet som inngått med tredjemann og
ikke med kunden, dersom det for engasjementet definert i
nr. 7 bokstav o) er stilt sikkerhet på de vilkår som der er
fastsatt.

12. Senest 1. januar 1999 skal Rådet, på grunnlag av en
rapport fra Kommisjonen, granske behandlingen av engasje-
menter banker påtar seg overfor hverandre, som det er fastsatt
bestemmelser om i nr. 7 bokstav i) og i nr. 9 og 10. Etter forslag
fra Kommisjonen skal Rådet treffe beslutning om eventuelle
endringer som skal foretas.

Artikkel 50

Tilsyn med store engasjementer på konsolidert og ikke-
konsolidert grunnlag

1. Når kredittinstitusjonen er verken et hovedforetak eller et
datterforetak, skal det føres tilsyn på ikke-konsolidert grunnlag
med at forpliktelsene fastsatt i artikkel 48 og 49 eller i enhver
annen fellesskapsbestemmelse som får anvendelse på dette
området, blir overholdt.

2. I andre tilfeller skal det føres tilsyn på konsolidert grunnlag
i samsvar med artikkel 52-56 med at forpliktelsene fastsatt i
artikkel 48 og 49 eller i enhver annen fellesskapsbestemmelse
som får anvendelse på dette området, blir overholdt.

3. Medlemsstatene kan unnlate å føre tilsyn på individuelt
eller delkonsolidert grunnlag med at bestemmelsene fastsatt i
artikkel 48 og 49 eller i enhver annen fellesskapsbetemmelse
som får anvendelse på dette området, blir overholdt av
kredittinstitusjoner som i egenskap av hovedforetak er gjen-
stand for tilsyn på konsolidert grunnlag, samt ethvert
datterforetak av slike kredittinstitusjoner som er avhengig av
medlemsstatenes tillatelse og tilsyn og er omfattet av tilsynet
på konsolidert grunnlag.

Medlemsstatene kan også unnlate å føre slikt tilsyn dersom
hovedforetaket er et finansielt holdingselskap etablert i samme
medlemsstat som kredittinstitusjonen, forutsatt at dette selskapet
er gjenstand for samme tilsyn som kredittinstitusjoner.

I tilfellene omhandlet i første og annet ledd må det treffes tiltak
for å sikre en tilfredsstillende fordeling av engasjementene
innenfor gruppen.

A v s n i t t  4

Kvalifiserte eierandeler utenom finanssektoren

Artikkel 51

Begrensninger for ikke-finansielle kvalifiserte eierandeler

1. En kredittinstitusjon kan ikke ha en kvalifisert eierandel
som overstiger 15 % av dens ansvarlige kapital i et foretak som
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verken er en kredittinstitusjon, en finansinstitusjon eller et
foretak som utøver virksomhet som nevnt i artikkel 43 nr. 2
bokstav f) i direktiv 86/635/EØF.

2. En kredittinstitusjons samlede kvalifiserte eierandeler i
andre foretak enn kredittinstitusjoner, finansinstitusjoner eller
foretak som utøver virksomhet som nevnt i artikkel 43 nr. 2
bokstav f) annet ledd i direktiv 86/635/EØF, kan ikke overstige
60% av kredittinstitusjonens ansvarlige kapital.

3. Medlemsstatene kan unnlate å anvende begrensningene
fastsatt i nr. 1 og 2 på eierandeler i forsikringsselskaper i
henhold til direktiv 73/239/EØF(1) og direktiv 79/267/EØF(2).

4. Aksjer eller andeler som erverves midlertidig som ledd i
en økonomisk sanerings- eller redningsoperasjon i et foretak,
eller som ledd i en ordinær fulltegningsgaranti eller i en
institusjons eget navn for andres regning, skal ikke tas med
som kvalifiserte eierandeler ved beregningen av grensene
fastsatt i nr. 1 og 2. Aksjer eller andeler som ikke har karakter
av finansielle aktiva i henhold til artikkel 35 nr. 2 i direktiv
86/635/EØF, skal ikke medregnes.

5. Grensene fastsatt i nr. 1 og 2 kan overskrides bare under
særlige omstendigheter. I slike tilfeller skal vedkommende
myndigheter likevel kreve at kredittinstitusjonen enten øker sin
ansvarlige kapital eller treffer andre tilsvarende tiltak.

6. Medlemsstatene kan fastsette at vedkommende
myndigheter ikke skal anvende begrensningene fastsatt i nr. 1
og 2 dersom de bestemmer at 100 % av de beløp som en
kredittinstitusjons kvalifiserte eierandel overskrider grensene
med, skal dekkes av den ansvarlige kapital, og at denne ikke
skal inngå i beregningen av kapitaldekningen. Dersom begge
grensene fastsatt i nr. 1 og 2 blir overskredet, skal det største av
de overskytende beløpene dekkes av den ansvarlige kapital.

KAPITTEL 3

TILSYN PÅ KONSOLIDERT GRUNNLAG

Artikkel 52

Tilsyn med kredittinstitusjoner på konsolidert grunnlag

1. Enhver kredittinstitusjon som har en kredittinstitusjon
eller finansinstitusjon som datterforetak eller som har
kapitalinteresser i slike institusjoner, skal være gjenstand for
tilsyn på grunnlag av sin konsoliderte finansielle situasjon, i
det omfang og etter de regler som følger av artikkel 54.
Tilsynet skal gjennomføres på minst de områder som er nevnt
i nr. 5 og 6.

2. Enhver kredittinstitusjon hvis hovedforetak er et finansielt
holdingselskap, skal være gjenstand for tilsyn på grunnlag av
hovedforetakets konsoliderte finansielle situasjon, i den
utstrekning og etter de regler som følger av artikkel 54. Tilsynet
skal gjennomføres på minst de områder som er nevnt i nr. 5 og
6. Konsolideringen av det finansielle holdingselskaps finansielle
situasjon innebærer på ingen måte at vedkommende myndig-
heter har plikt til å utøve en tilsynsfunksjon med hensyn til det
finansielle holdingselskap på individuelt grunnlag.

3. Medlemsstatene eller vedkommende myndigheter som er
pålagt å føre tilsyn på konsolidert grunnlag i henhold til
artikkel 53 kan, i de særlige tilfellene nevnt nedenfor, unnlate
å ta med i konsolideringen en kredittinstitusjon, en finans-
institusjon eller et foretak som yter banktilknyttede tjenester,
når disse er datterforetak eller når kapitalinteresser er
involvert:

– dersom foretaket som skulle ha vært med i konsoli-
deringen, ligger i en tredjestat der det er juridiske
hindringer for overføringen av nødvendige opplysninger,

– dersom foretaket som skulle ha vært med i konsoli-
deringen, etter vedkommende myndigheters oppfatning er
av bare ubetydelig interesse for formålet med tilsynet med
kredittinstitusjonene, og i alle tilfeller dersom foretakets
balansesum er mindre enn den minste av de to følgende
summer: 10 millioner euro eller 1 % av balansesummen til
hovedforetaket eller til det foretak som har kapital-
interesser. Dersom flere foretak oppfyller de kriterier som
er nevnt ovenfor, skal de likevel tas med i konsolideringen
i den utstrekning de samlet er av en ikke ubetydelig
interesse for formålet nevnt ovenfor, eller

– dersom konsolideringen av foretakets finansielle situasjon,
ifølge oppfatningen til vedkommende myndigheter som
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har ansvaret for å føre tilsyn på konsolidert grunnlag, ville
være uhensiktsmessig eller villedende i forhold til formålet
med tilsynet for kredittinstitusjoner.

4. Når vedkommende myndigheter i en medlemsstat unntar
en kredittinstitusjon som er et datterforetak fra tilsyn på
konsolidert grunnlag under henvisning til et av tilfellene nevnt
i nr. 3 annet og tredje strekpunkt, kan vedkommende myndig-
heter i medlemsstaten der denne datterkredittinstitusjonen
ligger, be hovedforetaket om opplysninger som kan gjøre det
lettere å føre tilsyn med denne kredittinstitusjonen.

5. Tilsynet med solvens, kapitaldekningsgrad i forhold til
markedsrisiko og kontrollen med store engasjementer skal føres
på konsolidert grunnlag i samsvar med denne artikkel og artikkel
53-56. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som måtte være
nødvendige for å sikre at finansielle holdingselskaper omfattes
av tilsynet på konsolidert grunnlag i samsvar med nr. 2.

På grunnlag av kredittinstitusjonens konsoliderte eller
delkonsoliderte finansielle situasjon skal det føres tilsyn og
kontroll med at begrensningene fastsatt i artikkel 51 nr. 1 og 2
blir overholdt.

6. Vedkommende myndigheter skal påse at det i alle foretak
omfattet av bestemmelsene om tilsyn på konsolidert grunnlag
som kredittinstitusjoner er underlagt i henhold til nr. 1 og 2,
finnes tilstrekkelige internkontrollordninger til å framskaffe
den informasjon og de opplysninger som er nødvendige for
gjennomføringen av tilsyn på konsolidert grunnlag.

7. Med forbehold for særlige bestemmelser i andre
direktiver kan medlemsstatene unnlate å anvende reglene
fastsatt i nr. 5, på individuelt eller delkonsolidert grunnlag, på
en kredittinstitusjon som i egenskap av hovedforetak er
underlagt tilsyn på konsolidert grunnlag, samt på ethvert
datterforetak til denne kredittinstitusjon som er avhengig av
deres tillatelse og tilsyn og omfattes av tilsynet på konsolidert
grunnlag med kredittinstitusjonen som er hovedforetak.
Samme mulighet for unntak skal tillates når hovedforetaket er
et finansielt holdingselskap som har sitt hovedkontor i samme
medlemsstat som kredittinstitusjonen, forutsatt at det er
underlagt samme tilsyn som kredittinstitusjoner, særlig reglene
fastsatt i nr. 5.

I de to tilfellene nevnt i første ledd skal det treffes tiltak for å
sikre en hensiktsmessig kapitalfordeling innenfor gruppen av
finansforetak.

Dersom vedkommende myndigheter anvender disse reglene på
slike kredittinstitusjoner på individuelt grunnlag, kan de ved
beregningen av den ansvarlige kapital gjøre bruk av
bestemmelsen i artikkel 34 nr. 2 siste ledd.

8. Dersom en kredittinstitusjon som er et datterforetak til et
hovedforetak som er en kredittinstitusjon, har fått den
nødvendige tillatelse og ligger i en annen medlemsstat, skal
vedkommende myndigheter som har gitt tillatelsen, anvende
reglene i nr. 5 på denne institusjonen på individuelt eller
eventuelt delkonsolidert grunnlag.

9. Uten hensyn til kravene i nr. 8 kan vedkommende
myndigheter som er ansvarlige for tillatelsen gitt til
datterforetaket til et hovedforetak som er en kredittinstitusjon,
ved en tosidig avtale overdra sitt tilsynsansvar til
vedkommende myndigheter som har gitt tillatelse til og fører
tilsyn med hovedforetaket, for at de skal påta seg å føre tilsyn
med datterforetaket i samsvar med bestemmelsene i dette
direktiv. Kommisjonen skal holdes underrettet om at slike
avtaler finnes og om innholdet i dem. Den skal videresende
opplysningene til vedkommende myndigheter i de andre
medlemsstatene og til Den rådgivende komité for
bankspørsmål.

10. Medlemsstatene skal vedta bestemmelser om at
vedkommende myndigheter som er pålagt å føre tilsyn på
konsolidert grunnlag, kan be datterforetakene til en kreditt-
institusjon eller et finansielt holdingselskap som ikke omfattes
av tilsynet på konsolidert grunnlag, om opplysningene nevnt i
artikkel 55. I slike tilfeller får framgangsmåtene for
oversendelse og kontroll av opplysningene fastsatt i nevnte
artikkel anvendelse.

Artikkel 53

Vedkommende myndigheter som er pålagt å føre tilsyn på
konsolidert grunnlag

1. Når hovedforetaket er en kredittinstitusjon, skal tilsynet
på konsolidert grunnlag føres av vedkommende myndigheter
som har gitt denne kredittinstitusjonen tillatelsen nevnt i
artikkel 4.

2. Når en kredittinstitusjons hovedforetak er et finansielt
holdingselskap, skal tilsynet på konsolidert grunnlag føres av
vedkommende myndigheter som gav denne kreditt-
institusjonen tillatelsen nevnt i artikkel 4.

Når kredittinstitusjoner med tillatelse i flere enn én medlems-
stat har samme hovedforetak og dette er et finansielt
holdingselskap, skal imidlertid tilsynet på konsolidert grunnlag
føres av vedkommende myndigheter som er ansvarlige for
tilsynet med den kredittinstitusjon som har tillatelse i den
medlemsstat der det finansielle holdingselskapet ble opprettet.

Dersom det i den staten der det finansielle holdingselskapet ble
opprettet, ikke finnes noen datterkredittinstitusjon med
tillatelse, skal vedkommende myndigheter i de berørte
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medlemsstater (herunder i medlemsstaten der det finansielle
holdingselskapet ble opprettet) ved felles overenskomst søke å
bli enige om hvilke myndigheter som skal føre tilsynet på
konsolidert grunnlag. Dersom slik enighet ikke oppnås, skal
tilsynet på konsolidert grunnlag føres av vedkommende
myndigheter som har gitt tillatelse til den kredittinstitusjon
som har den høyeste balansesum; ved lik balansesum skal
tilsynet på konsolidert grunnlag føres av vedkommende
myndigheter som først gav tillatelsen nevnt i artikkel 4.

3. Vedkommende berørte myndigheter kan ved felles
overenskomst fravike reglene i nr. 2 første og annet ledd.

4. Overenskomstene nevnt i nr. 2 tredje ledd og i nr. 3 skal
inneholde bestemmelser om framgangsmåter for samarbeid og
videresending av opplysninger som gjør det mulig å nå målene
for tilsynet på konsolidert grunnlag.

5. Når det i medlemsstatene finnes flere enn én myndighet
som har ansvar for tilsynet med kreditt- og finansinstitusjoner,
skal medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak for å samordne
dem.

Artikkel 54

Konsolideringens form og omfang

1. Vedkommende myndigheter som er pålagt å føre tilsyn på
konsolidert grunnlag, skal for tilsynsformål kreve full
konsolidering av de kreditt- og finansinstitusjoner som er
datterforetak til hovedforetaket.

Imidlertid kan forholdsmessig konsolidering påbys i tilfeller
der vedkommende myndigheter finner at et hovedforetak som
eier en kapitalandel, har et ansvar som begrenser seg til denne
kapitalandel på grunn av det ansvar som påhviler de andre
aksjonærer og deltakere med tilstrekkelig solvens. De andre
aksjonærers og deltakeres ansvar må være klart fastslått, om
nødvendig ved hjelp av formelt undertegnede og forpliktende
dokumenter.

2. Vedkommende myndigheter som er pålagt å føre tilsyn på
konsolidert grunnlag, skal for tilsynsformål kreve
forholdsmessig konsolidering av kapitalinteresser i kreditt-
eller finansinstitusjoner som styres i fellesskap av et foretak
som inngår i konsolideringen og ett eller flere foretak som ikke
inngår i konsolideringen, når dette medfører at foretakenes
ansvar begrenser seg til den del av kapitalen de eier.

3. Når det gjelder kapitalinteresser eller andre former for
kapitalbindinger enn dem som er nevnt i nr. 1 og 2, skal
vedkommende myndigheter bestemme om konsolidering skal

finne sted og i hvilken form. Særlig kan de tillate eller påby
bruk av egenkapitalmetoden. Denne metoden skal imidlertid
ikke innebære at disse foretakene gjøres til gjenstand for tilsyn
på konsolidert grunnlag.

4. Med forbehold for nr. 1, 2, og 3 skal vedkommende
myndigheter bestemme om og i hvilken form konsolideringen
skal finne sted i følgende tilfeller:

– når en kredittinstitusjon etter vedkommende myndigheters
oppfatning har en betydelig innflytelse på én eller flere
kreditt- eller finansinstitusjoner, men uten å ha
kapitalinteresser i eller andre kapitalbindinger til disse
institusjonene,

– når to eller flere kreditt- eller finansinstitusjoner er lagt
under én felles ledelse uten at denne må være opprettet på
grunnlag av en avtale eller vedtektsbestemmelser,

– når to eller flere kreditt- eller finansinstitusjoner har
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer der
flertallet består av de samme personer.

Vedkommende myndigheter kan særlig tillate eller påby bruk
av den metode som er fastsatt i artikkel 12 i direktiv
83/349/EØF. Denne metode skal imidlertid ikke innebære at de
berørte foretakene gjøres til gjenstand for tilsyn på konsolidert
grunnlag.

5. Når tilsyn på konsolidert grunnlag påbys i henhold til
artikkel 52 nr. 1 og 2, skal foretak som yter banktilknyttede
tjenester tas med i konsolideringen i de samme tilfeller og etter
samme metoder som fastsatt i nr. 1-4 i denne artikkel.

Artikkel 55

Opplysninger som skal gis av blandede selskaper og deres
datterforetak

1. I påvente av en framtidig samordning av konsoliderings-
metodene skal medlemsstatene fastsette at når én eller flere
kredittinstitusjoners hovedforetak er et blandet selskap, skal
vedkommende myndigheter som er ansvarlige for tillatelsen til
og tilsynet med disse kredittinstitusjonene, kreve av det
blandede selskapet og dets datterforetak, enten ved direkte
henvendelse eller gjennom datterkredittinstitusjonene, at de gir
alle opplysninger som er nødvendige for å føre tilsyn med
datterkredittinstitusjonene.

2. Medlemsstatene skal fastsette at vedkommende
myndigheter selv kan foreta, eller la eksterne revisorer foreta,
kontroll på stedet av opplysninger mottatt fra blandede
selskaper og deres datterforetak. Dersom det blandede
selskapet eller et av dets datterforetak er et forsikringsselskap,
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kan også framgangsmåten fastsatt i artikkel 56 nr. 4 benyttes.
Dersom det blandede selskapet eller et av dets datterforetak
ligger i en annen medlemsstat enn den der datterkreditt-
institusjonen ligger, skal kontroll på stedet av opplysninger
foretas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 56 nr. 7.

Artikkel 56

Tiltak som skal lette tilsyn på konsolidert grunnlag

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige
for å sikre at ingen juridiske hindringer står i veien for at
foretak som omfattes av tilsynet på konsolidert grunnlag,
blandede selskaper og deres datterforetak, eller datterfore-
takene nevnt i artikkel 52 nr. 10, utveksler opplysninger som er
nødvendige for gjennomføringen av tilsyn i samsvar med
artikkel 52-55 samt denne artikkel.

2. Når et hovedforetak og én eller flere av dets datter-
kredittinstitusjoner ligger i forskjellige medlemsstater, skal
vedkommende myndigheter i de forskjellige medlemsstater
utveksle alle opplysninger som er nødvendige for å sikre eller
lette gjennomføringen av tilsynet på konsolidert grunnlag.

Når vedkommende myndigheter i den medlemsstat der
hovedforetaket ligger, ikke selv gjennomfører tilsynet på
konsolidert grunnlag i henhold til bestemmelsene i artikkel 53,
kan vedkommende myndigheter som er pålagt å føre slikt tilsyn,
be dem om å anmode hovedforetaket om å gi de opplysninger
som er nødvendige for å gjennomføre tilsynet på konsolidert
grunnlag, og om å oversende dem til disse myndighetene.

3. Medlemsstatene skal tillate utveksling mellom
vedkommende myndigheter i medlemsstatene av opplysningene
nevnt i nr. 2, under den forutsetning at innhenting av eller
rådighet over opplysninger fra finansielle holdingselskaper,
finansinstitusjoner eller foretak som yter banktilknyttede
tjenester, på ingen måte innebærer at vedkommende myndig-
heter er forpliktet til å påta seg noen tilsynsfunksjon overfor
noen av disse institusjonene eller foretakene på individuelt
grunnlag.

Medlemsstatene skal også tillate utveksling mellom
vedkommende myndigheter i medlemsstatene av
opplysningene nevnt i artikkel 55, forutsatt at innhenting av
eller rådighet over opplysningene på ingen måte innebærer at
vedkommende myndigheter er forpliktet til å påta seg noen
tilsynsfunksjon overfor blandede selskaper og deres
datterforetak som ikke er kredittinstitusjoner, eller overfor
datterforetakene nevnt i artikkel 52 nr. 10.

4. Når en kredittinstitusjon, et finansielt holdingselskap
eller et blandet selskap kontrollerer ett eller flere datterforetak
som er forsikringsselskaper eller andre foretak som tilbyr
investeringstjenester underlagt en ordning med tillatelse, skal
det opprettes et nært samarbeid mellom vedkommende
myndigheter og de myndigheter som har ansvaret for det
offentlige tilsyn med forsikringsselskaper og med de andre
nevnte foretak som tilbyr investeringstjenester. Med forbehold
for deres respektive myndighetsområder skal disse myndig-
heter utveksle alle opplysninger som kan lette gjennom-
føringen av deres oppgave og gjøre det mulig å kontrollere
virksomheten og den samlede finansielle situasjon til de
foretak som er underlagt deres tilsyn.

5. Opplysninger som er mottatt innenfor rammen av tilsyn på
konsolidert grunnlag, og særlig den utveksling av opplysninger
mellom vedkommende myndigheter som er fastsatt i dette
direktiv, er underlagt taushetsplikt som fastsatt i artikkel 30.

6. Vedkommende myndigheter som er pålagt å føre tilsyn på
konsolidert grunnlag, skal sette opp en liste over de finansielle
holdingselskapene nevnt i artikkel 52 nr. 2. Listen skal
oversendes vedkommende myndigheter i de andre medlems-
statene og Kommisjonen.

7. Når vedkommende myndigheter i en medlemsstat i
henhold til dette direktiv i bestemte tilfeller ønsker å
kontrollere opplysninger om en kredittinstitusjon, et finansielt
holdingselskap, en finansinstitusjon, et foretak som yter
banktilknyttede tjenester, et blandet selskap eller et datter-
foretak av den type som er nevnt i artikkel 55 eller et
datterforetak av den type som er nevnt i artikkel 52 nr. 10, som
ligger i en annen medlemsstat, skal de anmode vedkommende
myndigheter i den andre medlemsstaten om å foreta kontrollen.
De myndigheter som har mottatt anmodningen, skal
etterkomme den innenfor rammen av sin myndighet, enten ved
at de selv foretar kontrollen, ved at de tillater at de myndigheter
som har bedt om kontrollen, foretar den, eller ved at en revisor
eller en sakkyndig gjør det.

8. Med forbehold for deres strafferettsbestemmelser skal
medlemsstatene sørge for at det kan iverksettes sanksjoner
eller tiltak mot finansielle holdingselskaper eller blandede
selskaper eller mot deres ansvarlige ledere for overtredelse av
lover og forskrifter vedtatt i henhold til artikkel 52-55 samt
denne artikkel, for å bringe til opphør allerede fastslåtte
overtredelser eller årsakene til dem. I visse tilfeller kan disse
tiltakene innebære at rettsmyndighetene trekkes inn.
Vedkommende myndigheter skal inngå et nært samarbeid for å
sikre at de nevnte sanksjoner eller tiltak får de ønskede
virkninger, særlig når hovedkontoret til et finansielt
holdingselskap eller et blandet selskap ikke ligger på samme
sted som selskapets hovedadministrasjon eller hovedforetak.
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Artikkel 57

Den rådgivende komité for bankspørsmåls
sammensetning og oppgaver

1. Ved Kommisjonen skal det opprettes en rådgivende
komité for bankspørsmål for vedkommende myndigheter i
medlemsstatene.

2. Den rådgivende komité for bankspørsmål skal ha til
oppgave å bistå Kommisjonen i dens arbeid med å sikre en
tilfredsstillende anvendelse av dette direktiv. I tillegg skal den
utføre de øvrige oppgavene fastsatt i direktivet, og bistå
Kommisjonen med å forberede nye forslag til Rådet når det
gjelder den videre samordning på området kredittinstitusjoner.

3. Den rådgivende komité for bankspørsmål skal ikke
behandle konkrete problemer som gjelder de enkelte
kredittinstitusjonene.

4. Den rådgivende komité for bankspørsmål skal bestå av
høyst tre representanter fra hver medlemsstat og fra
Kommisjonen. Forutsatt at komiteen på forhånd har gitt sitt
samtykke, kan representantene iblant ledsages av rådgivere.
Komiteen kan også invitere sakkyndige og eksperter til å delta
på møtene. Sekretariatoppgavene skal ivaretas av
Kommisjonen.

5. Den rådgivende komité for bankspørsmål skal fastsette
sin forretningsorden og velge en leder blant representantene for
medlemsstatene. Den skal møtes med jevne mellomrom og
hver gang situasjonen krever det. Kommisjonen kan be
komiteen komme sammen til ekstraordinært møte dersom den
anser at situasjonen krever det.

6. Den rådgivende komité for bankspørsmåls diskusjoner
og konklusjoner skal være fortrolige, med mindre komiteen
bestemmer noe annet.

Artikkel 58

Undersøkelse av vilkårene for tillatelse

Den rådgivende komité for bankspørsmål skal ha til oppgave å
undersøke det innhold som medlemsstatene har gitt vilkårene
nevnt i artikkel 5 nr. 1 og artikkel 6 nr. 1, andre vilkår som de
eventuelt måtte anvende og dessuten de opplysninger som skal
være angitt i virksomhetsplanen, og skal eventuelt framlegge
forslag for Kommisjonen med sikte på en mer detaljert
samordning.

Artikkel 59

Forholdstall for observasjon

1. I påvente av en senere samordning skal vedkommende
myndigheter med henblikk på observasjon og eventuelt i
tillegg til andre forholdstall de måtte anvende, fastsette
forholdstall mellom kredittinstitusjonenes forskjellige aktiva-
og/eller passivaposter med henblikk på å overvåke deres
solvens og likviditet og andre forhold som er egnet til å
beskytte oppsparte midler.

For dette formål skal Den rådgivende komité for bankspørsmål
fastsette innholdet i de forskjellige faktorene som inngår i
forholdstallene nevnt i første ledd og fastlegge den metode som
skal anvendes ved beregningen av dem.

Den rådgivende komité for bankspørsmål kan eventuelt bygge
på de tekniske konsultasjonene mellom tilsynsmyndighetene
for de berørte kategorier institusjoner.

2. Forholdstallene for observasjon som er fastsatt i henhold
til nr. 1, skal beregnes minst hver sjette måned.

3. Den rådgivende komité for bankspørsmål skal undersøke
resultatene av analysene utført av tilsynsmyndighetene nevnt i
nr. 1 tredje ledd på grunnlag av beregningene nevnt i nr. 2.

4. Den rådgivende komité for bankspørsmål kan framlegge
forslag for Kommisjonen med sikte på å samordne de
forholdstall som anvendes i medlemsstatene.
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Artikkel 60

Tekniske tilpasninger

1. Med forbehold, når det gjelder den ansvarlige kapital, for
rapporten nevnt i artikkel 34 nr. 3 annet ledd, skal tekniske
tilpasninger vedtas etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2 dersom
de gjelder følgende punkter:

– en klargjøring av definisjonene for å ta hensyn til
utviklingen på finansmarkedene ved anvendelsen av dette
direktiv,

– en klargjøring av definisjonene for å sikre en ensartet
anvendelse av dette direktiv i Fellesskapet,

– tiltak for å bringe terminologien og formuleringen av
definisjonene på linje med senere rettsakter om
kredittinstitusjoner og tilknyttede områder,

– definisjonen av sone A i artikkel 1 nr. 14,

– definisjonen av multilaterale utviklingsbanker i artikkel 1
nr. 19,

– endring av startkapitalen som fastsatt i artikkel 5 for å ta
hensyn til den økonomiske og valutamessige utvikling,

– utvidelse av innholdet i listen nevnt i artikkel 18 og 19 og
oppført i vedlegg I, eller tilpasning av listens terminologi
for å ta hensyn til utviklingen på finansmarkedene,

– områdene der vedkommende myndigheter skal utveksle
opplysninger, oppført i artikkel 28,

– endring av definisjonen av de aktiva som er oppført i
artikkel 43, for å ta hensyn til utviklingen på finans-
markedene,

– listen og klassifiseringen av de postene utenfor balansen
som er oppført i vedlegg II og IV, og behandlingen av dem
ved beregningen av kapitaldekningen som beskrevet i
artikkel 42, 43 og 44 og i vedlegg III,

– en midlertidig reduksjon av minstekravet til kapitaldekning
fastsatt i artikkel 47 eller vektene fastsatt i artikkel 43, for
å ta hensyn til særlige omstendigheter,

– en klargjøring av fritakene fastsatt i artikkel 49 nr. 5-10.

2. Kommisjonen skal bistås av en komité.

Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning
1999/468/EF anvendelse i samsvar med bestemmelsene i
beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal settes til tre måneder.

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

AVDELING VII

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET

KAPITTEL I

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikkel 61

Overgangsbestemmelser for artikkel 36

Danmark kan tillate kredittforeninger organisert som samvirke
eller fond før 1. januar 1990 som omdannes til åpne aksje-
selskaper, å fortsette å regne solidarforpliktelser for

medlemmer eller låntakere som omhandlet i artikkel 36 nr. 1
dersom fordringer mot disse sidestilles med solidarforplik-
telser, som en del av sin ansvarlige kapital, med følgende
begrensninger:

a) beregningsgrunnlaget for låntakernes del av solidar-
forpliktelsene skal være summen av postene omhandlet i
artikkel 34 nr. 2 punkt 1 og 2 minus postene omhandlet i
artikkel 34 nr. 2 punkt 9, 10 og 11,

b) beregningsgrunnlaget per 1. januar 1991 eller, dersom
omdannelsen skjer på et senere tidspunkt, på tidspunktet

AVDELING VIII

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER



for omdannelsen, skal være det høyeste beregnings-
grunnlaget. Beregningsgrunnlaget kan aldri overstige det
høyeste beregningsgrunnlaget,

c) fra 1. januar 1997 skal det høyeste beregningsgrunnlaget
reduseres med halvparten av provenyet av eventuelle
emisjoner av ny kapital i henhold til artikkel 34 nr. 2 punkt
1, foretatt etter denne dato, og

d) andelen av låntakernes solidarforpliktelser i den ansvarlige
kapital må ikke være høyere enn følgende prosentsatser av
beregningsgrunnlaget:

50 % i 1991 og 1992,

45 % i 1993 og 1994,

40 % i 1995 og 1996,

35 % i 1997,

30 % i 1998,

20 % i 1999,

10 % i 2000 og

0 % etter 1. januar 2001.

Artikkel 62

Overgangsbestemmelser for artikkel 43

1. Inntil 31. desember 2006 kan vedkommende myndig-
heter i medlemsstatene tillate sine kredittinstitusjoner å
anvende 50 % risikovekting på lån som etter deres oppfatning
er fullt og helt sikret ved pant i kontorbygg eller nærings-
eiendommer til flere formål beliggende på territoriet til de
medlemsstater som tillater en risikovekt på 50 %, forutsatt at
følgende vilkår er oppfylt:

i) risikovekten på 50 % får anvendelse på den andel av lånet
som ikke overstiger en grense beregnet i henhold til
bokstav a) eller b):

a) 50 % av den aktuelle eiendoms markedsverdi.

Eiendommens markedsverdi skal beregnes av to
uavhengige sakkyndige som foretar uavhengige
vurderinger på lånetidspunktet. Lånet skal være
basert på den laveste av de to vurderingene.

Eiendommen skal vurderes på nytt minst én gang i
året av en sakkyndig. For lån som ikke overstiger 1
million euro og 5 % av kredittinstitusjonens
ansvarlige kapital, skal eiendommen vurderes på nytt
av en sakkyndig minst hvert tredje år,

b) 50 % av eiendommens markedsverdi eller 60 % av
pantelånsverdien, der den laveste verdi benyttes, i de
medlemsstater som ved lov eller forskrift har fastsatt
strenge vurderingskriterier for pantelånsverdien.

Pantelånsverdien skal tilsvare eiendommens verdi
beregnet av en sakkyndig, som skal foreta en
forsiktig vurdering av eiendommens framtidige salg-
barhet der det tas hensyn til eiendommens bestandig-
het på lang sikt, normale og lokale markedsforhold,
nåværende bruk og alternativ egnet bruk av eien-
dommen. Spekulative elementer skal ikke tas i
betraktning ved vurderingen av pantelånsverdien.
Pantelånsverdien skal dokumenteres på en oversiktlig
og klar måte.

Pantelånsverdien, særlig de forutsetninger som er lagt
til grunn med hensyn til utviklingen av det aktuelle
marked, skal vurderes på nytt minst hvert tredje år
eller når markedet viser en nedgang på mer enn 10 %.

Med «markedsverdi» i bokstav a) og b) menes den pris
eiendommen ville kunne selges for ved privat avtale
mellom en villig selger og en uavhengig kjøper på
vurderingstidspunktet, idet det forutsettes at eiendommen
er lagt ut for salg offentlig, at markedsforholdene tillater
et ordinært salg, og at det i betraktning av eiendommens
art er avsatt et normalt tidsrom for salgsforhandlinger,

ii) risikovekten på 100 % får anvendelse på den del av lånet
som overstiger grensene fastsatt i bokstav i),

iii) eiendommen skal benyttes eller være utleid av eieren.

Første ledd skal ikke være til hinder for at vedkommende
myndigheter i en medlemsstat som anvender en høyere
risikovekting på sitt territorium, på vilkårene fastsatt ovenfor
kan tillate at 50 % risikovekting anvendes på denne type lån på
territoriet til de medlemsstater som tillater 50 % risikovekting.

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene kan tillate sine
kredittinstitusjoner å anvende 50 % risikovekting på lån som er
utestående 21. juli 2000, forutsatt at vilkårene oppført i dette 
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nummer overholdes. I så fall skal eiendommen innen 
21. juli 2003 vurderes i samsvar med vurderingskriteriene
fastsatt ovenfor.

For lån gitt før 31. desember 2006 kan 50 % risikovekting
fortsatt anvendes fram til forfall dersom kredittinstitusjonen er
forpliktet til å overholde kontraktsvilkårene.

Inntil 31. desember 2006 kan vedkommende myndigheter i
medlemsstatene dessuten tillate sine kredittinstitusjoner å
anvende 50 % risikovekting på den del av lånene som etter
deres oppfatning er fullt og helt sikret ved andeler i finske
boligselskaper som utøver virksomhet i henhold til den finske
loven av 1991 om boligselskaper eller senere tilsvarende
lovgivning, forutsatt at vilkårene i dette nummer overholdes.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sin
anvendelse av dette nummer.

2. Medlemsstatene kan anvende 50 % risikovekting på
leasingtransaksjoner i forbindelse med fast eiendom foretatt
før 31. desember 2006 som gjelder aktiva til kommersiell bruk
som ligger i landet der hovedkontoret ligger, og som er under-
lagt lovbestemmelser som sikrer utleieren full eiendomsrett til
det utleide aktivum inntil leieren benytter seg av sin rett til å
kjøpe. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sin
anvendelse av dette nummer.

3. Artikkel 43 nr. 3 skal ikke berøre vedkommende
myndigheters godkjenning av bilaterale novasjonskontrakter
inngått for

– Belgia, før 23. april 1996,

– Danmark, før 1. juni 1996,

– Tyskland, før 30. oktober 1996,

– Hellas, før 27. mars 1997,

– Spania, før 7. januar 1997,

– Frankrike, før 30. mai 1996,

– Irland, før 27. juni 1996,

– Italia, før 30. juli 1996,

– Luxembourg, før 29. mai 1996,

– Nederland, før 1. juli 1996,

– Østerrike, før 30. desember 1996,

– Portugal, før 15. januar 1997,

– Finland, før 21. august 1996,

– Sverige, før 1. juni 1996, og

– Det forente kongedømme, før 30. april 1996.

Artikkel 63

Overgangsbestemmelser for artikkel 47

1. Kredittinstitusjoner med en minstedekning som 1. januar
1991 ikke hadde nådd 8 % som fastsatt i artikkel 47 nr. 1, må
gradvis nærme seg dette nivå. Inntil dette mål er nådd, kan de
ikke tillate at kapitaldekningen faller under det oppnådde nivå.
Dersom en slik svingning likevel skulle oppstå, bør den være
midlertidig, og årsaken til den bør meddeles vedkommende
myndigheter.

2. I et tidsrom på høyst fem år etter 1. januar 1993 kan
medlemsstatene fastsette 10 % vekting for obligasjonene
definert i artikkel 22 nr. 4 i direktiv 85/611/EØF, og opprett-
holde samme vekting for kredittinstitusjoner når og dersom de
finner det nødvendig for å unngå alvorlige forstyrrelser på sine
markeder. Slike unntak skal meddeles Kommisjonen.

3. Artikkel 47 nr. 1 får ikke anvendelse på Den greske
landbruksbank i et tidsrom på høyst sju år etter 1. januar 1993.
Banken skal likevel gradvis nærme seg det nivå som er fastsatt
i artikkel 47 nr. 1 i samsvar med metoden beskrevet i nr. 1 i
denne artikkel.

Artikkel 64

Overgangsbestemmelser for artikkel 49

1. Dersom en kredittinstitusjon 5. februar 1993 allerede
hadde påtatt seg ett eller flere engasjementer som medfører
overskridelse av den øvre grense for store engasjementer eller
den øvre grense for store engasjementer sammenlagt fastsatt i
artikkel 49, skal vedkommende myndigheter kreve at
kredittinstitusjonen treffer de tiltak som er nødvendige for å
redusere engasjementet eller engasjementene til det nivå som
er fastsatt i artikkel 49.

2. Nødvendige tiltak med sikte på å redusere engasjementet
eller engasjementene til det tillatte nivå, skal fastlegges,
vedtas, settes i kraft og gjennomføres innen den fristen
vedkommende myndigheter anser for å være i samsvar med
prinsippene for forsvarlig forvaltning og rettferdig
konkurranse. Vedkommende myndigheter skal underrette
Kommisjonen og Den rådgivende komité for bankspørsmål om
tidsplanen som er vedtatt for tiltakene.
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3. En kredittinstitusjon kan ikke treffe tiltak som ville føre
til en økning i engasjementene omhandlet i nr. 1 i forhold til det
nivå de befant seg på 5. februar 1993.

4. Fristen som får anvendelse i henhold til nr. 2, skal utløpe
senest 31. desember 2001. Engasjementer med lengre løpetid
der låneinstitusjonen er forpliktet til å overholde kontrakts-
vilkårene, kan opprettholdes inntil forfallsdatoen.

5. Inntil 31. desember 1998 kan medlemsstatene heve den
øvre grensen fastsatt i artikkel 49 nr. 1 til 40 %, og den øvre
grensen fastsatt i artikkel 49 nr. 2 til 30 %. I så fall, og uten at
det berører nr. 1-4, skal fristen for å redusere de engasjementer
som fremdeles løper ved slutten av dette tidsrommet til nivået
fastsatt i artikkel 49, utløpe 31. desember 2001.

6. Når det gjelder kredittinstitusjoner med en ansvarlig
kapital som ikke overstiger sju millioner euro, og utelukkende
når det gjelder slike institusjoner, kan medlemsstatene forlenge
fristene fastsatt i nr. 5 med fem år. De medlemsstater som
benytter seg av muligheten fastsatt i dette nummer, skal sørge
for at konkurransevridning unngås, og underrette Kommi-
sjonen samt Den rådgivende komité for bankspørsmål om de
tiltak de treffer med henblikk på dette.

7. Når det gjelder tilfellene omhandlet i nr. 5 og 6, kan et
engasjement betraktes som et stort engasjement dersom
beløpet utgjør 15 % eller mer av den ansvarlige kapital.

8. Inntil 31. desember 2001 kan medlemsstatene fastsette at
underretning om store engasjementer skal skje minst to ganger
i året, istedenfor det antall ganger som er nevnt i artikkel 48 nr.
2 annet strekpunkt.

9. Medlemsstatene kan innvilge helt eller delvis fritak for å
anvende artikkel 49 nr. 1, 2 og 3 på engasjementer inngått av
kredittinstitusjoner i form av pantelån som definert i artikkel
62 nr. 1 inngått før 1. januar 2002, samt på leasing-
transaksjoner i forbindelse med fast eiendom som definert i
artikkel 62 nr. 2 foretatt før 1. januar 2002, i begge tilfeller
innenfor 50 % av verdien på vedkommende eiendom.

Det samme gjelder for lån som, på en måte som oppfyller
vedkommende myndigheters krav, er sikret ved eierandeler i
finske boligselskaper som utøver virksomhet i henhold til den
finske loven av 1991 om boligselskaper eller senere tilsvarende
lovgivning, og som ligner på pantelånene nevnt i første ledd.

Artikkel 65

Overgangsbestemmelser for artikkel 51

Kredittinstitusjoner som 1. januar 1993 overskred grensene
fastsatt i artikkel 51 nr. 1 og 2, skal etterkomme dem innen 1.
januar 2003.

KAPITTEL 2

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 66

Underretting av Kommisjonen

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de
viktigste lover og forskrifter som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler.

Artikkel 67

Opphevede direktiver

1. Direktiv 73/183/EØF, 77/780/EØF, 89/299/EØF,
89/646/EØF, 89/647/EØF, 92/30/EØF og 92/121/EØF, som
endret ved direktivene oppført i vedlegg V del A, oppheves,
med forbehold for medlemsstatenes forpliktelser med hensyn
til innarbeidings- og gjennomføringsfrister for nevnte
direktiver oppført i vedlegg V del B.

2. Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås
som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegget.

Artikkel 68

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 69

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE J. GAMA

President Formann
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(1) Omfatter blant annet:
– forbrukslån,
– pantelån,
– fordringsdiskontering med eller uten ansvar,
– finansiering av forretningstransaksjoner (herunder forfaitering).

VEDLEGG I

LISTE OVER VIRKSOMHET SOM OMFATTES AV GJENSIDIG ANERKJENNELSE

1. Mottak av innskudd og andre midler som skal tilbakebetales

2. Utlånsvirksomhet(1)

3. Finansiell leasing

4. Betalingsformidling

5. Utstedelse og forvaltning av betalingsmidler (kredittkort, reisesjekker, bankremisser)

6. Garantier og sikkerhetsstillelse

7. Transaksjoner for institusjonens egen regning eller for kundenes regning i:

a) pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, innskuddsbevis osv.)

b) valuta

c) finansielle omsettelige terminkontrakter og opsjoner

d) valuta- og renteinstrumenter

e) omsettelige verdipapirer

8. Deltaking i aksjeemisjoner og tjenesteyting i forbindelse med disse

9. Rådgivning til foretak om kapitalstruktur og foretaksstrategi og tilknyttede spørsmål, rådgivning og tjenester
i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak

10. Pengemekling

11. Porteføljeforvaltning og -rådgivning

12. Depotvirksomhet

13. Kredittopplysningsvirksomhet

14. Utleie av bankbokser.



15.11.2001 Nr. 57/233EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

VEDLEGG II

KLASSIFISERING AV POSTER UTENFOR BALANSEN

Høyrisikoposter

– Garantier som har preg av kredittsubstitutt

– Aksepter

– Endossementer på veksler som ikke er underskrevet av en annen kredittinstitusjon

– Transaksjoner med regress

– Ugjenkallelige lånetilsagn som har preg av kredittsubstitutt

– Aktiva kjøpt på terminkontrakt

– «Forward forward deposits»

– Ikke innbetalte andeler av delvis innbetalte aksjer og verdipapirer

– Andre høyrisikoposter

Mellomrisikoposter

– Utstedte og bekreftede remburser (jf. også mellom-/lavrisikoposter)

– Garantier og sikkerheter (herunder anbuds-, fullførings-, toll- og avgiftsgarantier) og garantier som ikke har
preg av kredittsubstitutt

– Avtaler om salg og gjenkjøp av aktiva som definert i artikkel 12 nr. 3 og 5 i direktiv 86/635/EØF

– Ugjenkallelige lånetilsagn som ikke har preg av kredittsubstitutt

– Uutnyttet kredittadgang (avtaler om utlån, kjøp av verdipapirer, garantistillelse eller akseptkreditt) med en
opprinnelig løpetid på mer enn ett år

– «Note issuance facilities» (NIF) og «revolving underwriting facilities» (RUF)

– Andre mellomrisikoposter.

Mellom-/lavrisikoposter

– Remburser der den underliggende forsendelsen tjener som ekstra sikkerhet og andre selvoppløsende trans-
aksjoner

– Andre mellom-/lavrisikoposter.

Lavrisikoposter

– Uutnyttet kredittadgang (avtaler om utlån, kjøp av verdipapirer, garantistillelse eller akseptkreditt) som har en
opprinnelig løpetid på til og med ett år og kan sies opp uten vilkår når som helst og uten varsel

– Andre lavrisikoposter.

Medlemsstatene forplikter seg til å underrette Kommisjonen så snart de har godkjent at det tilføyes en ny post
utenfor balansen under et av de siste strekpunktene i hver risikokategori. Slike poster vil bli endelig klassifisert på
fellesskapsplan når framgangsmåten i artikkel 60 er fullført.



VEDLEGG III

BEHANDLING AV POSTER UTENFOR BALANSEN

1. VALG AV METODE

Med forbehold om vedkommende myndigheters godkjenning kan kredittinstitusjonene velge en av de metoder
som er oppført nedenfor for å måle kredittrisikoene forbundet med kontraktene angitt i nr. 1 og 2 i vedlegg IV.
Kredittinstitusjoner som er forpliktet til å overholde bestemmelsene i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 93/6/EØF(1), skal
benytte metode 1 angitt nedenfor. For måling av de kredittrisikoer som er forbundet med kontraktene nevnt i nr.
3 i vedlegg IV, skal samtlige kredittinstitusjoner anvende metode 1 angitt nedenfor.

2. METODER

Metode 1: markedsverdimetoden

Fase a): ved å knytte gjeldende markedsverdier til kontrakter framkommer de aktuelle gjenanskaffelses-
kostnader for alle kontrakter med en positiv verdi.

Fase b): for å komme fram til et tall for potensiell framtidig kredittrisiko(2), multipliseres de nominelle
hovedstoler eller underliggende verdier med følgende prosenter:

TABELL 1 (a)(b)

Kontrakter som Kontrakter som

Valuta- og gull- Kontrakter som gjelder andre gjelder andre
Gjenværende løpetid(c) Rentekontrakter 

kontrakter gjelder aksjer edelmetaller råvarer enn

enn gull edelmetaller

Ett år eller mindre 0 % 1 % 6 % 7 % 10 %

Mer enn ett år, 
men under fem år 0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 %

Mer enn fem år 1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 %

(a) Kontrakter som ikke omfattes av en av de fem kategoriene i denne tabellen, skal behandles som kontrakter om andre råvarer enn edelmetaller.
(b) For kontrakter med flere utvekslinger av hovedstolen skal prosentsatsene multipliseres med antall resterende innbetalinger i henhold til

kontrakten.
(c) For kontrakter som er sammensatt med henblikk på oppgjør av utestående risiko ved visse fastsatte betalingsdatoer og der vilkårene justeres

slik at kontraktens markedsverdi er lik null på nevnte fastsatte datoer, skal den gjenværende løpetid være lik tidsrommet fram til neste
justeringsdato. For rentekontrakter som oppfyller disse kriterier med en gjenværende løpetid på mer enn ett år, skal prosentsatsen ikke være
lavere enn 0,5 %.

Med henblikk på beregning av den potensielle framtidige risiko i samsvar med fase b) kan vedkommende
myndigheter tillate at kredittinstitusjoner fram til 31. desember 2006 anvender følgende prosentsatser i stedet for
dem fastsatt i tabell 1, forutsatt at institusjonene benytter valgmuligheten fastsatt i artikkel 11a i direktiv 93/6/EØF
for kontrakter i henhold til nr. 3 bokstav b) og bokstav c) i vedlegg IV:

Tabell 1a

Gjenværende løpetid Edelmetaller Uedle metaller Landbruksvarer Andre, herunder 

(unntatt gull) energiprodukter

Ett år eller mindre 2 % 2,5 % 3 % 4 %

Mer enn ett år,
men under fem år 5 % 4 % 5 % 6 %

Mer enn fem år 7,5 % 8 % 9 % 10 %
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(1) Rådsdirektiv 93/6/EØF av 15. mars 1993 om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad (EFT L 141 av 11.6.1993, 
s. 1). Direktivet sist endret ved direktiv 98/33/EF (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 29).

(2) Unntatt når det gjelder «ordinære»/«ordinære» rentebytteavtaler i samme valuta, der bare den aktuelle gjenanskaffelseskostnad beregnes.
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Fase c): summen av den aktuelle gjenanskaffelseskostnad og den potensielle framtidige kredittrisiko multi-
pliseres med den risikovekten som er tildelt motparten i artikkel 43.

Metode 2: opprinnelig-risiko-metoden

Fase a): hvert instruments nominelle hovedstol multipliseres med følgende prosenter:

TABELL 2

Opprinnelig løpetid(1) Rentekontrakter Valuta- og gullkontrakter

Ett år eller mindre 0,5 % 2 %

Over ett, men under to år 1 % 5 %

Ytterligere tillegg for hvert påfølgende år 1 % 3 %

(1) Når det gjelder rentekontrakter, kan en kredittinstitusjon velge enten opprinnelig eller gjenværende løpetid, med forbehold om vedkommende
myndigheters godkjenning.

Fase b): den opprinnelige risiko som framkommer på denne måten, multipliseres med den risikovekten som
er tildelt motparten i artikkel 43.

For metode 1 og 2 skal vedkommende myndigheter sikre at det nominelle beløp som skal tas i betraktning, er en
egnet målestokk for den risiko som er forbundet med kontrakten. Dersom det f.eks. i kontrakten er fastsatt en
multiplikasjon av kontantstrømmene, skal det nominelle beløpet justeres for å ta hensyn til multiplikasjonens
virkninger på kontraktens risikostruktur.

3. KONTRAKTSFESTET NETTOREGNING AV FINANSIELLE FORPLIKTELSER (FORNYELSES-
KONTRAKTER OG ANDRE NETTOREGNINGSAVTALER)

a) Nettoregningstyper som kan godkjennes av vedkommende myndigheter

I dette punkt 3 menes med «motpart» enhver person (herunder fysiske personer) som har myndighet til å
inngå kontraktsfestede nettoregningsavtaler.

Vedkommende myndigheter kan godkjenne følgende typer kontraktsfestet nettoregning som risiko-
reduserende:

i) bilaterale fornyelseskontrakter mellom en kredittinstitusjon og dens motpart, der gjensidige fordringer
og forpliktelser automatisk slås slik sammen at kontrakten gir ett enkelt nettobeløp hver gang den får
anvendelse og derved skaper én enkelt ny juridisk bindende kontrakt som opphever tidligere kontrakter,

ii) andre bilaterale nettoregningsavtaler inngått mellom en kredittinstitusjon og dens motpart.

b) Vilkår for godkjenning

Vedkommende myndigheter kan godkjenne kontraktsfestet nettoregning som risikoreduserende bare på
følgende vilkår:

i) kredittinstitusjonen må ha inngått en kontraktsfestet nettoregningsavtale med sin motpart som skaper én
enkelt juridisk forpliktelse som omfatter samtlige berørte transaksjoner, slik at kredittinstitusjonen ved
motpartens manglende evne til å oppfylle forpliktelsen på grunn av mislighold, konkurs eller avvikling
eller enhver lignende omstendighet, vil ha en fordring på eller forpliktelse til å betale bare nettosummen
av de enkelte berørte transaksjoners positive og negative markedsverdi,
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ii) kredittinstitusjonen må ha stilt til rådighet for vedkommende myndigheter skriftlige, juridisk
velbegrunnede uttalelser som viser at de aktuelle rettsinstanser og forvaltningsmyndigheter ved en tvist
vil finne at kredittinstitusjonens fordringer og forpliktelser i tilfeller beskrevet under i) er begrenset til
nettosummen nevnt under i) etter

– gjeldende lovgivning på territoriet der motparten har sitt forretningskontor, og dersom et foretaks
utenlandske filial er berørt, også lovgivningen på territoriet der filialen ligger,

– lovgivningen som regulerer de enkelte berørte transaksjoner, og

– lovgivningen som regulerer enhver kontrakt eller avtale som er nødvendig for å gjennomføre
kontraktsfestet nettoregning,

iii) kredittinstitusjonen må ha fastsatt framgangsmåter som sikrer at nettoregningens juridiske gyldighet
stadig vurderes i lys av eventuelle endringer i den aktuelle lovgivning.

Vedkommende myndigheter må, eventuelt etter samråd med andre berørte vedkommende myndigheter, være
overbevist om at nettoregningen er juridisk gyldig etter loven i hver av de berørte stater. Dersom noen av de
vedkommende myndigheter ikke er overbevist om dette, kan den kontraktsfestede nettoregningsavtalen ikke
godkjennes som risikoreduserende for noen av motpartene.

Vedkommende myndigheter kan godta begrunnede juridiske uttalelser utarbeidet for hver nettoregningstype.

Kontrakter som inneholder en bestemmelse som tillater en motpart som ikke misligholder, å foreta bare
begrensede utbetalinger, eller ingen utbetaling, til boet til en som misligholder, selv om misligholderen er
nettokreditor (en «walkaway»-klausul), kan ikke godkjennes som risikoreduserende.

c) virkninger av godkjenning

ii) Fornyelseskontrakter

Vedkommende myndigheter kan anerkjenne som risikoreduserende fornyelseskontrakt kan vektes i
stedet for de aktuelle bruttobeløp. Følgelig kan ved anvendelse av metode 1

– de aktuelle gjenanskaffelseskostnader i fase a) og

– de nominelle hovedstoler eller underliggende verdier i fase b)

framkomme ved å ta hensyn til fornyelseskontrakten. Ved anvendelsen av metode 2 kan den nominelle
hovedstolen i fase a) beregnes samtidig som det tas hensyn til fornyelseskontrakten; prosentsatsene i
tabell 2 får anvendelse.

ii) Andre nettoregningsavtaler

Ved anvendelse av metode 1

– kan den aktuelle gjenanskaffelseskostnaden i fase a) for kontrakter som omfattes av nettoregnings-
avtalen beregnes ved å ta hensyn til den faktiske teoretiske nettogjenanskaffelseskostnaden som
følger av avtalen; dersom nettoregningen medfører en nettoforpliktelse for kredittinstitusjonen som
beregner nettogjenanskaffelseskostnaden, skal den aktuelle gjenanskaffelseskostnaden settes lik null,



– kan tallet i fase b) for den potensielle framtidige kredittrisiko for alle kontrakter som omfattes av en
nettoregningsavtale, reduseres i samsvar med følgende ligning:

PCEred = 0,4 * PCEgross + 0,6 * NGR * PCEgross

der

– PCEred = det reduserte tallet for potensielle framtidige kredittrisikoer for alle kontrakter inngått
med en gitt motpart og omfattet av en rettsgyldig bilateral nettoregningsavtale,

– PCEgross = summen av tallene for potensielle framtidige kredittrisikoer for alle kontrakter
inngått med en gitt motpart og omfattet av en rettsgyldig bilateral nettoregnings-
avtale, og som beregnes ved å multiplisere de nominelle hovedstolene med
prosentsatsene fastsatt i tabell 1,

– NGR = «netto/brutto-forholdet»: etter vedkommende myndigheters valg, enten

i) særskilt beregning: kvotienten for nettogjenanskaffelseskostnaden for alle
kontrakter som omfattes av en rettsgyldig bilateral nettoregningsavtale med en
gitt motpart (teller), og bruttogjenanskaffelseskostnaden for alle kontrakter som
omfattes av en rettsgyldig bilateral nettoregningsavtale med vedkommende
motpart (nevner), eller

ii) samlet beregning: kvotienten for summen av nettogjenanskaffelseskostnadene
beregnet på et bilateralt grunnlag for alle motparter, idet det tas hensyn til
kontrakter som omfattes av rettsgyldige nettoregningsavtaler (teller) og brutto-
gjenanskaffelseskostnaden for alle kontrakter som omfattes av rettsgyldige
nettoregningsavtaler (nevner).

Dersom medlemsstatene tillater kredittinstitusjoner å velge metode, skal den
valgte metode anvendes konsekvent.

Ved beregning av potensiell framtidig kredittrisiko i samsvar med ovennevnte formel, kan helt
motsvarende kontrakter som omfattes av nettoregningsavtalen anses som en enkeltkontrakt med en
nominell hovedstol tilsvarende nettoinntektene. Som helt motsvarende kontrakter anses valutatermin-
forretninger eller lignende kontrakter der den nominelle hovedstol tilsvarer kontantstrømmene når disse
forfaller til betaling samme valuteringsdag og er helt eller delvis i samme valuta.

Ved anvendelse av metode 2 i fase a)

– kan helt motsvarende kontrakter som omfattes av nettoregningsavtalen, behandles som en enkelt-
kontrakt med en nominell hovedstol tilsvarende nettoinntektene; beløpene for de nominelle
hovedstolene multipliseres med prosentsatsene angitt i tabell 2.

– kan prosentsatsene som får anvendelse for de øvrige kontrakter som omfattes av en nettoregnings-
avtale, reduseres som angitt i tabell 3:

TABELL 3

Opprinnelig løpetid(1) Rentekontrakter Valutakontrakter

Ett år eller mindre 0,35 % 1,50 %

Over ett, men under to år 0,75 % 3,75 %

Ytterligere tillegg for hvert påfølgende år 0,75 % 2,25 %

(1) Når det gjelder rentekontrakter, kan en kredittinstitusjon velge enten opprinnelig eller gjenværende løpetid, med forbehold om vedkommende
myndigheters godkjenning.
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VEDLEGG IV

TYPER AV POSTER UTENFOR BALANSEN

1. Rentekontrakter

a) Rentebytteavtaler i samme valuta

b) Ordinære rentebytteavtaler

c) Rentesikringsavtaler

d) Børsomsatte renteterminkontrakter

e) Kjøpte renteopsjoner

f) Andre kontrakter av tilsvarende art.

2. Valuta- og gullkontrakter:

a) Rentebytteavtaler mellom ulike valutaer

b) Valutasikringsavtaler

c) Børsomsatte valutaterminkontrakter

d) Kjøpte valutaopsjoner

e) Andre kontrakter av tilsvarende art

f) Gullkontrakter av tilsvarende art som a)-e).

3. Kontrakter av tilsvarende art som dem nevnt i nr. 1 bokstav a)-e) og nr. 2 bokstav a) til d) med andre
underliggende instrumenter eller indekser som gjelder:

a) aksjer

b) andre edelmetaller enn gull

c) andre råvarer enn edelmetaller

d) andre kontrakter av tilsvarende art.
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VEDLEGG V

DEL A

OPPHEVEDE DIREKTIVER, MED TILHØRENDE ENDRINGER I KRONOLOGISK REKKEFØLGE

(omhandlet i artikkel 67)

Rådsdirektiv 73/183/EØF

Rådsdirektiv 77/780/EØF

Rådsdirektiv 85/345/EØF

Rådsdirektiv 86/137/EØF

Rådsdirektiv 86/524/EØF

Rådsdirektiv 89/646/EØF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EØF

bare artikkel 1 første strekpunkt, artikkel 2 nr. 1 første strekpunkt og nr. 2 første strekpunkt, artikkel 3 nr.
2, artikkel 4 nr. 2, 3, 4 når det gjelder henvisningene til direktiv 77/780/EØF og nr. 6 samt artikkel 5 første
strekpunkt

Rådsdirektiv 96/13/EØF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/33/EØF (artikkel 1)

Rådsdirektiv 89/299/EØF

Rådsdirektiv 91/633/EØF

Rådsdirektiv 92/16/EØF

Rådsdirektiv 92/30/EØF

Rådsdirektiv 89/646/EØF

Rådsdirektiv 92/30/EØF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/26/EØF

bare artikkel 1 første strekpunkt

Rådsdirektiv 89/647/EØF

Kommisjonsdirektiv 91/31/EØF

Rådsdirektiv 92/30/EØF

Kommisjonsdirektiv 94/7/EF

Kommisjonsdirektiv 95/15/EF

Kommisjonsdirektiv 95/67/EF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/10/EF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/32/EF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/33/EF (artikkel 2)

Rådsdirektiv 92/30/EØF

Rådsdirektiv 92/121/EØF



DEL B

INNARBEIDINGSFRISTER

(nevnt i artikkel 67)

Direktiv Innarbeidingsfrist

73/183/EØF (EFT L 194 av 16.7.1973, s. 1) 2.1.1975(1)

77/780/EØF (EFT L 322 av 17.12.1977, s. 30) 15.12.1979

85/345/EØF (EFT L 183 av 16.7.1985, s. 19) 15.7.1985

86/137/EØF (EFT L 106 av 23.4.1986, s. 35) —

86/524/EØF (EFT L 309 av 4.11.1986, s. 15) 31.12.1986

89/299/EØF (EFT L 124 av 5.5.1989, s. 16) 1.1.1993

89/646/EØF (EFT L 386 av 30.12.1989, s. 1) artikkel 6 nr. 2 1.1.1990

andre bestemmelser 1.1.1993

89/647/EØF (EFT L 386 av 30.12.1989, s. 14) 1.1.1991

91/31/EØF (EFT L 17 av 23.1.1991, s. 20) 31.3.1991

91/633/EØF (EFT L 339 av 11.12.1991, s. 16) 31.12.1992

92/16/EØF (EFT L 75 av 31.3.1992, s.48) 31.12.1992

92/30/EØF (EFT L 110 av 28.4.1992, s. 52) 31.12.1992

92/121/EØF (EFT L 29 av 5.2.1993, s. 1) 31.12.1993

94/7/EF (EFT L 89 av 6.4.1994, s. 17) 25.11.1994

95/15/EF (EFT L 125 av 8.6.1995, s. 23) 30.9.1995

95/26/EF (EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7) 18.7.1996

95/67/EF (EFT L 314 av 28.12.1995, s. 72) 1.7.1996

96/10/EF (EFT L 85 av 3.4.1996, s. 17) 30.6.1996

96/13/EF (EFT L 66 av 16.3.1996, s. 15) 15.4.1996

98/32/EF (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 26) 21.7.2000

98/33/EF (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 29) 21.7.2000
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(1) Når det gjelder opphevelsen av restriksjonen omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav g), var fristen for Nederland 2. juli 1977 (se artikkel 8 annet
ledd i direktiv 73/183/EØF).
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A og 213,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) For at det indre marked skal virke på en tilfredsstillende
måte, er det nødvendig å sikre, gjennom en endring av
direktiv 98/34/EF(4), at framtidige nasjonale forskrifter
som får anvendelse på informasjonssamfunnstjenester
blir så oversiktlige som mulig.

2) Et bredt spekter av tjenester i henhold til traktatens
artikkel 59 og 60 vil dra nytte av de muligheter informa-
sjonssamfunnet gir for tjenesteyting over avstand,
formidlet elektronisk og på individuell anmodning fra en
mottaker av tjenester.

3) Området uten indre grenser som det indre marked utgjør,
gjør det mulig for yterne av slike tjenester å utvikle sin
virksomhet over landegrensene for å øke sin
konkurranseevne, og gir dermed borgerne nye muligheter
til å kommunisere og motta informasjon uavhengig av
grensene, og forbrukerne nye former for tilgang til varer
eller tjenester.

4) Utvidelsen av virkeområdet for direktiv 98/34/EF bør
ikke være til hinder for at medlemsstatene tar hensyn til
de ulike sosiale, samfunnsmessige og kulturelle følgene
av informasjonssamfunnets framvekst. Særlig bør bruken
av saksbehandlingsregler fastsatt i nevnte direktiv for
informasjonssamfunnstjenester ikke berøre kultur-
politiske tiltak, særlig på det audiovisuelle området, som
medlemsstatene måtte vedta i samsvar med fellesskaps-
retten, idet de tar hensyn til sitt språklige mangfold,
nasjonale og regionale særtrekk samt sin kulturarv.
Utviklingen av informasjonssamfunnet bør i alle tilfeller
sikre at europeiske borgere får behørig tilgang til den
europeiske kulturarv i et digitalt miljø.

5) Direktiv 98/34/EF er ikke ment å få anvendelse på
nasjonale regler om grunnleggende rettigheter, som
forfatningsregler om ytringsfrihet og særlig presse-
friheten. Det er heller ikke ment å få anvendelse på
alminnelig strafferett. I tillegg får det ikke anvendelse på
privatrettslige avtaler mellom kredittinstitusjoner, og
særlig avtaler om gjennomføring av betaling mellom
kredittinstitusjoner.

6) Det europeiske råd har understreket nødvendigheten av å
skape en klar og stabil rettslig ramme på fellesskapsplan
for å fremme utviklingen av informasjonssamfunnet.
Fellesskapsretten og særlig reglene for det indre marked,
både traktatens prinsipper og det avledede regelverk,
utgjør allerede en grunnleggende rettslig ramme for
utviklingen av slike tjenester.

7) De gjeldende nasjonale forskrifter som får anvendelse på
de aktuelle tjenester, bør kunne tilpasses de nye
informasjonssamfunnstjenestene, enten for å sikre et
bedre vern av den allmenne interesse, eller tvert om for å
lempe på disse forskriftene i de tilfeller der anvendelsen
av dem ville være uforenlig med de tilsiktede målene.

8) Uten samordning på fellesskapsplan vil denne forventede
innføringen av nasjonale forskrifter kunne føre til
begrensninger for det frie varebytte og etablerings-
adgangen, som igjen vil skape en ny oppsplitting av det
indre marked, overregulering og manglende sammen-
heng i regelverket.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/48/EF

av 20. juli 1998

om endring av direktiv 98/34/EF om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 16/2001 av 28. februar 2001 om
endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 10.

(1) EFT C 307 av 16.10.1996, s. 11 og EFT C 65 av 28.2.1998, s. 12.
(2) EFT C 158 av 26.5.1997, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. mai 1997 (EFT C 167 av 2.6.1997, s.

238), Rådets felles holdning av 26. januar 1998 (EFT C 62 av 26.2.1998)
og europaparlamentsbeslutning av 14. mai 1998 (EFT L 167 av 1.6.1998).
Rådsbeslutning av 29. juni 1998.

(4) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
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9) Det er nødvendig med en samordnet tilnærming på
fellesskapsplan ved behandling av spørsmål om så
utpreget tverrnasjonal virksomhet som de nye tjenestene,
for å oppnå et faktisk og effektivt vern av de målsettinger
av allmenn interesse som gjør seg gjeldende i utviklingen
av informasjonssamfunnet.

10) For teletjenester er det allerede en harmonisering på
fellesskapsplan, eller i enkelte tilfeller et system for
gjensidig anerkjennelse, og i gjeldende fellesskapsrett er
det fastsatt tilpasninger til den teknologiske utvikling og
de nye tjenestene som tilbys, noe som gjør at størstedelen
av de nasjonale forskriftene om telekommunikasjons-
tjenester ikke skal meldes i henhold til dette direktiv fordi
de faller inn under unntakene fastsatt i artikkel 10 nr. 1
eller artikkel 1 nr. 5 i direktiv 98/34/EF. De nasjonale
bestemmelser som spesifikt gjelder spørsmål som ikke
omfattes av Fellesskapets regelverk, kan likevel innvirke
på den frie bevegeligheten for informasjonssamfunns-
tjenester, og bør i så fall meldes.

11) For andre områder av informasjonssamfunnet som
fremdeles er lite kjent, vil det imidlertid være for tidlig å
samordne nasjonale forskrifter gjennom en omfattende
eller uttømmende harmonisering av den materielle retten
på fellesskapsplan fordi man ennå ikke har tilstrekkelige
kunnskaper om de nye tjenestenes form og art, fordi det
på det nåværende tidspunkt ikke eksisterer spesifikke
nasjonale forskrifter på dette området, og fordi
nødvendigheten av og innholdet i en slik harmonisering i
lys av det indre marked ikke kan defineres på dette
stadium.

12) Det er derfor nødvendig å opprettholde det indre markeds
gode virkemåte og forebygge faren for oppsplitting ved å
forberede en prosedyre for informasjon, konsultasjon og
administrativt samarbeid om forslag til nye forskrifter. En
slik prosedyre vil særlig bidra til å sikre en effektiv
anvendelse av traktaten, særlig artikkel 52 og 59, eller
eventuelt til å fastlegge behovet for å sikre vern av en
allmenn interesse på fellesskapsplan. En bedre
anvendelse av traktaten som følge av en slik
informasjonsprosedyre vil i tillegg redusere behovet for
fellesskapsregler til det som er strengt nødvendig og
hensiktsmessig for det indre marked og for vernet av
målsettinger av allmenn interesse. Endelig vil en slik
informasjonsprosedyre gjøre foretakene i stand til bedre å
utnytte fordelene ved det indre marked.

13) Direktiv 98/34/EF har de samme målsettinger, og denne
prosedyren er effektiv og den mest fullstendige for å nå
disse målsettingene. Erfaringene fra gjennomføringen av
nevnte direktiv og prosedyrene som er fastsatt der, kan
anvendes i forbindelse med forslagene til forskrifter om

informasjonssamfunnstjenester. Den fastsatte prosedyren
er nå godt innarbeidet hos nasjonale myndigheter.

14) Videre utgjør det indre marked i henhold til traktatens
artikkel 7 A et område uten indre grenser der fritt
varebytte og fri bevegelighet for personer, tjenester og
kapital er sikret, og direktiv 98/34/EF fastsetter bare en
prosedyre for administrativt samarbeid uten
harmonisering av de materielle reglene.

15) Endringen av direktiv 98/34/EF for å anvende det på
forslag til forskrifter om informasjonssamfunnstjenester
er derfor den framgangsmåten som i lys av nevnte
tjenesters rettslige ramme er best egnet til effektivt å
dekke behovene for oversiktlighet i det indre marked.

16) Det bør særlig innføres melding for regler som må
forventes å utvikles i framtiden. Det er tjenester som ytes
over avstand, og som formidles elektronisk og på
individuell anmodning fra en mottaker av tjenester
(informasjonssamfunnstjenester) som, på grunn av sitt
mangfold og sin framtidige utvikling, kan forventes å
nødvendiggjøre og medføre flest nye regler og forskrifter.
Det er derfor nødvendig å fastsette en melding for forslag
til regler og forskrifter som omhandler slike tjenester.

17) Spesifikke regler om tilgang til og yting av tjenester som
vil kunne formidles på den måten som er beskrevet
ovenfor, bør dermed meldes selv om de inngår i
forskrifter med en mer generell målsetting. Generelle
forskrifter som ikke inneholder særlige bestemmelser om
slike tjenester, trenger imidlertid ikke å meldes.

18) Med regler om tilgang til og yting av tjenestene menes
regler som fastsetter krav som gjelder informasjons-
samfunnstjenester, som dem som gjelder tjenesteytere,
tjenester og mottakere av tjenester samt en økonomisk
virksomhet som kan utøves elektronisk over avstand og
på individuell anmodning fra en mottaker av tjenester.
Dette omfatter for eksempel regler om etablering av dem
som yter slike tjenester, og særlig regler om
godkjennings- og lisensordningen. En bestemmelse som
særlig er rettet mot informasjonssamfunnstjenester, må
anses for å være en slik regel selv om den er del av mer
generelle forskrifter. På den annen side vil tiltak som
direkte og individuelt gjelder visse mottakere (som for
eksempel lisenser på telekommunikasjonsområdet) ikke
bli omfattet.

19) I henhold til traktatens artikkel 60 slik den fortolkes i
Domstolens rettspraksis, menes med tjenester en ytelse
som vanligvis skjer mot vederlag. Denne definisjon
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omfatter ikke virksomhet som staten utøver uten
økonomisk vederlag i forbindelse med sine oppgaver,
særlig på det sosiale, kulturelle, utdanningsmessige og
rettslige området. Nasjonale regler om denne virksom-
heten dekkes dermed ikke av definisjonen fastsatt i
traktatens artikkel 60, og hører derfor heller ikke inn
under dette direktivs virkeområde.

20) Dette direktiv berører ikke virkeområdet for rådsdirektiv
89/552/EØF av 3. oktober 1989 om samordning av visse
bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet,
fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene(1), som
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 97/36/EF(2)
eller eventuelle framtidige endringer.

21) I alle tilfeller skal forslag til nasjonale bestemmelser om
innarbeiding av fellesskapsdirektiver som er i kraft eller
som skal vedtas, ikke omfattes av dette direktiv, siden de
allerede er gjenstand for særlig granskning. Derfor hører
verken nasjonale forskrifter om innarbeiding av direktiv
89/552/EØF som endret ved direktiv 97/36/EF eller ved
eventuelle framtidige endringer, eller nasjonale
forskrifter om innarbeiding av europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/13/EF av 10. april 1997 om en felles
ramme for generelle tillatelser og individuelle lisenser for
teletjenester(3), inn under virkeområdet for dette direktiv.

22) Det bør dessuten fastsettes regler for de særlige tilfeller
der nasjonale forskrifter om informasjonssamfunns-
tjenester vil kunne vedtas umiddelbart. For at det ikke
skal gå ut over formålet med forhåndskonsultasjonen og
det administrative samarbeidet som følger av dette
direktiv, bør denne muligheten benyttes bare av
presserende årsaker som skyldes en alvorlig og uforut-
sigbar situasjon, slik som en situasjon som ikke tidligere
har vært kjent, og som ikke kan tilskrives en handling
utført av myndighetene i den berørte medlemsstat.

23) En medlemsstat bør utsette vedtakelsen av et forslag til
regler for tjenester i tolv måneder – og eventuelt i 18
måneder dersom det foreligger en felles holdning fra
Rådet – bare dersom forslaget gjelder et område som
dekkes av et forslag til direktiv, forordning eller
beslutning som Kommisjonen allerede har framlagt for
Rådet. Kommisjonen kan pålegge en berørt medlemsstat
en slik plikt til utsettelse bare dersom forslaget til
nasjonale regler inneholder bestemmelser som ikke er i
samsvar med forslaget Kommisjonen har framlagt.

24) Fastsettelse av rammeverket for informasjonsutveksling
og konsultasjon på fellesskapsplan, slik det framgår av
dette direktiv, er en forutsetning for at Fellesskapet skal
kunne delta samordnet og effektivt når forskriftsmessige
sider ved informasjonssamfunnstjenester behandles på
internasjonalt plan.

25) Innenfor rammen av anvendelsen av direktiv 98/34/EF
bør komiteen fastsatt i direktivets artikkel 5 samles særlig
for å drøfte spørsmål som berører informasjonssamfunns-
tjenester.

26) I den forbindelse gjøres det oppmerksom på at den
berørte medlemsstat hver gang et nasjonalt tiltak også må
meldes på planleggingsstadiet i henhold til en annen
fellesskapsrettsakt, kan utarbeide én melding i henhold til
sistnevnte rettsakt, og angi at en slik melding også er en
melding i henhold til dette direktiv.

27) Kommisjonen skal jevnlig granske utviklingen på markedet
for nye informasjonssamfunnstjenester, særlig med hensyn
til tilnærmingen mellom telekommunikasjon, informa-
sjonsteknologi og media, og om nødvendig ta initiativer til
å tilpasse reglene når tiden er inne for å oppmuntre til
utvikling av nye tjenester på europeisk plan –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 98/34/EF gjøres følgende endringer:

1) Tittelen skal lyde:

«Europaparlaments- og rådsdirektiv om en informasjons-
prosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler
for informasjonssamfunnstjenester».

2) I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) Nytt nr. 2 skal lyde:

«2) «tjeneste»: enhver informasjonssamfunnstjeneste,
det vil si enhver tjeneste som vanligvis ytes mot
vederlag, over avstand, og som formidles
elektronisk og på individuell anmodning fra en
mottaker av tjenester.
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(1) EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23.
(2) EFT L 202 av 30.7.1997, s. 1.
(2) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 15.



I denne definisjon menes med:

– «over avstand»: en tjeneste som ytes uten at
partene er til stede samtidig,

– «formidlet elektronisk»: en tjeneste som
sendes fra avsenderstedet og mottas på
bestemmelsesstedet ved hjelp av utstyr for
elektronisk behandling (herunder digital
komprimering) og lagring av data, og som i sin
helhet overføres, transporteres og mottas via
tråd, radio, optiske midler eller andre elektro-
magnetiske midler,

– «på individuell anmodning fra en mottaker av
tjenester»: en tjeneste som ytes ved overføring
av data på individuell anmodning.

En veiledende liste over tjenester som ikke
omfattes av denne definisjonen, er oppført i
vedlegg V.

Dette direktiv får ikke anvendelse:

– på kringkasting over radio,

– på fjernsynssending som nevnt i artikkel 1
bokstav a) i direktiv 89/552/EØF(*).

(*) EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23. Direktivet endret
ved direktiv 97/36/EF (EFT L 202 av 30.7.1997, s.
1).»

b) Nr. 2 og 3 blir henholdsvis nr. 3 og 4.

c) Nytt nr. 5 skal lyde:

«5) «regel som gjelder tjenester»: et krav av generell
art som gjelder tilgangen til tjenestevirksomhet
nevnt i nr. 2 og yting av slike tjenester, særlig
bestemmelser som gjelder tjenesteyteren,
tjenestene og mottakeren av tjenester, unntatt
regler som ikke er særlig rettet mot tjenestene
definert i nevnte nummer.

Dette direktiv får ikke anvendelse på regler som
gjelder spørsmål som dekkes av Fellesskapets
regelverk for teletjenester, som definert i direktiv
90/387/EØF(*).

Dette direktiv får ikke anvendelse på regler som
gjelder spørsmål som dekkes av Fellesskapets
regelverk for finansielle tjenester, slik de er oppført
i den ikke uttømmende listen i vedlegg VI til dette
direktiv.

Med unntak av artikkel 8 nr. 3 får dette direktiv
ikke anvendelse på regler som vedtas av eller for
markedene som er regulert i henhold til direktiv
93/22/EØF eller av eller for andre markeder eller
organer som utfører oppgaver i forbindelse med
oppgjør for slike markeder.

Med henblikk på denne definisjon

– anses en regel for å være særlig rettet mot
informasjonssamfunnstjenester når det av
begrunnelsen og ordlyden framgår at den i sin
helhet eller i enkelte bestemmelser har som
bestemt mål og formål å regulere disse
tjenestene på en tydelig og målrettet måte,

– anses en regel ikke for å være særlig rettet mot
informasjonssamfunnstjenester dersom den
gjelder disse tjenestene bare på en indirekte
eller tilfeldig måte.

(*) EFT L 192 av 24.7.1990, s. 1. Direktivet endret ved
direktiv 97/51/EF (EFT L 295 av 29.10.1997, s.
23).»

d) Nr. 4-8 blir henholdsvis nr. 6-10.

e) Nr. 9 blir nr. 11, og skal lyde:

«11) «teknisk forskrift»: teknisk spesifikasjon eller et
annet krav eller en regel som gjelder tjenester,
herunder de relevante administrative
bestemmelser som det er påbudt å overholde,
rettslig eller faktisk, ved markedsføring,
tjenesteyting, etableringen av en tjenesteyter eller
bruk i en medlemsstat eller i en større del av
denne stat, samt medlemsstatenes lover og
forskrifter om forbud mot produksjon, import,
markedsføring eller bruk av et produkt, eller
forbud mot yting eller bruk av en tjeneste eller
mot etablering som tjenesteyter, med forbehold
for bestemmelsene i artikkel 10.

De tekniske forskrifter som det er påbudt å over-
holde, omfatter særlig:

– en medlemsstats lover eller forskrifter som
enten henviser til tekniske spesifikasjoner
eller andre krav eller regler som gjelder
tjenester, eller til fagkodekser eller kodekser
for god praksis, som igjen henviser til
tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller
til regler som gjelder tjenester, og over-
holdelse av disse antas å sikre samsvar med
de krav som er fastsatt i nevnte lover eller
forskrifter,
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– frivillige avtaler der de offentlige myndig-
heter er avtalepart, og som i allmennhetens
interesse tar sikte på å overholde tekniske
spesifikasjoner eller andre krav eller regler
som gjelder tjenester, bortsett fra anbuds-
grunnlag ved offentlige innkjøp,

– tekniske spesifikasjoner eller andre krav eller
regler som gjelder tjenester, som er knyttet til
skattemessige eller finansielle tiltak som
påvirker forbruket av produkter eller tjenester
ved å oppmuntre til overholdelse av disse
tekniske spesifikasjonene eller andre krav
eller regler som gjelder tjenester; tekniske
spesifikasjoner eller krav eller regler som
gjelder tjenester knyttet til nasjonale trygde-
systemer, er ikke omfattet.

Dette omfatter tekniske forskrifter som er fastsatt
av myndigheter utpekt av medlemsstatene, og
som er oppført på en liste som skal utarbeides av
Kommisjonen innen 5. august 1999, innenfor
rammen av komiteen nevnt i artikkel 5.

Listen skal endres etter samme framgangsmåte.»

f) Nr. 10 blir nr. 12, og første ledd skal lyde:

«12) «forslag til teknisk forskrift»: teksten i en teknisk
spesifikasjon eller et annet krav eller i en regel
som gjelder tjenester, herunder administrative
bestemmelser, utformet i den hensikt å fastsette
den som teknisk forskrift, eller for i siste instans
å få den fastsatt som teknisk forskrift, og denne
teksten er på et forberedende stadium eller det
kan fremdeles gjøres vesentlige endringer i den.»

3) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal nytt ledd lyde:

«Komiteen skal møte i en særlig sammensetning for å
behandle spørsmål om informasjonssamfunnstjenester.»

b) Nytt nr. 8 skal lyde:

«8. Med hensyn til regler som gjelder tjenester, kan
Kommisjonen og komiteen rådspørre fysiske eller
juridiske personer fra industrien eller universitetene, og
om mulig representative organer som kan avgi en
sakkyndig uttalelse om formålene med og de sosiale og
samfunnsmessige følgene av et forslag til regler som
gjelder tjenester, og ta hensyn til deres råd hver gang
de anmodes om å uttale seg.»

4) I artikkel 8 nr. 1 skal sjette ledd lyde:

«Med hensyn til tekniske spesifikasjoner eller andre krav
eller regler som gjelder tjenester, nevnt i artikkel 1 nr. 11
annet ledd tredje strekpunkt, kan Kommisjonens eller
medlemsstatenes utførlige kommentarer eller uttalelser
bare berøre de aspekter som eventuelt utgjør en handels-
hindring eller, med hensyn til regler som gjelder tjenester,
en hindring for fri bevegelighet for tjenester eller
etableringsadgang for tjenesteytere, og ikke tiltakets
skattemessige eller finansielle sider.»

5) I artikkel 9 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 og 3 skal lyde:

«2. Medlemsstatene skal utsette:

– vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i form
av en frivillig avtale, som fastlagt i artikkel 1 nr. 11
annet ledd annet strekpunkt, i fire måneder,

– med forbehold for nr. 3, 4 og 5, vedtakelsen av alle
andre forslag til tekniske forskrifter, i seks måneder
(med unntak av forslag som gjelder tjenester),

regnet fra den dato Kommisjonen mottar meldingen
nevnt i artikkel 8 nr. 1, dersom Kommisjonen eller en
annen medlemsstat innen tre måneder etter denne dato
avgir en utførlig uttalelse om at det planlagte tiltak kan
skape hindringer for det frie varebytte innenfor det
indre marked,

– med forbehold for nr. 4 og 5, vedtakelsen av et
forslag til regler som gjelder tjenester, i fire måneder
regnet fra den dato Kommisjonen mottar meldingen
nevnt i artikkel 8 nr. 1, dersom Kommisjonen eller
en annen medlemsstat innen tre måneder etter denne
dato avgir en utførlig uttalelse om at det planlagte
tiltak kan skape hindringer for den frie bevegelig-
heten for tjenester eller for etableringsadgangen for
tjenesteytere innenfor det indre marked.

Med hensyn til forslag til regler som gjelder tjenester,
kan Kommisjonens eller medlemsstatenes utførlige
uttalelser ikke berøre kulturpolitiske tiltak, særlig på
det audiovisuelle området, som medlemsstatene måtte
vedta i samsvar med fellesskapsretten, idet de tar
hensyn til sitt språklige mangfold, nasjonale og
regionale særtrekk samt sin kulturarv.

Den berørte medlemsstat skal avlegge rapport til
Kommisjonen om hvordan den har til hensikt å følge
opp slike utførlige uttalelser. Kommisjonen skal
kommentere oppfølgingen.
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Med hensyn til regler som gjelder tjenester, skal den
berørte medlemsstat eventuelt oppgi årsakene til at det
ikke kan tas hensyn til de utførlige uttalelsene.

3. Medlemsstatene skal utsette vedtakelsen av et
forslag til teknisk forskrift, unntatt forslag til regler
som gjelder tjenester, i 12 måneder regnet fra dagen
Kommisjonen mottar meldingen nevnt i artikkel 8 nr.
1, dersom Kommisjonen innen tre måneder etter denne
dato gjør kjent at den har til hensikt å foreslå eller
vedta et direktiv eller en forordning eller gjøre et
vedtak om dette i samsvar med traktatens artikkel
189.»

b) Nr. 7 skal lyde:

«7. Nr. 1-5 får ikke anvendelse når en medlemsstat:

– av presserende årsaker som skyldes en alvorlig og
uforutsigbar situasjon, i forbindelse med vern av
menneskers eller dyrs helse, vern av plantelivet
eller opprettholdelse av sikkerheten, og for regler
som gjelder tjenester også den offentlige orden og
særlig vern av mindreårige, må forberede tekniske
forskrifter på meget kort varsel for å vedta og
innføre dem umiddelbart, uten at konsultasjon er
mulig, eller

– av presserende årsaker som skyldes en alvorlig og
uforutsigbar situasjon, i forbindelse med vern av
det økonomiske systems sikkerhet og integritet, og
særlig vern av innskytere, investorer og forsikrede,
umiddelbart må vedta og iverksette regler om
finansielle tjenester.

Medlemsstaten skal i meldingen fastsatt i artikkel 8
angi grunnene som gjør den hurtige innføring av de
aktuelle tiltakene nødvendig. Kommisjonen skal uttale
seg om meldingen så snart som mulig. Den skal treffe
egnede tiltak i tilfeller der denne framgangsmåten blir
misbrukt. Kommisjonen skal holde Europaparlamentet
underrettet.»

6) I artikkel 10 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 1 skal første og annet strekpunkt lyde:

«– oppfyller bindende fellesskapsrettsakter som
fører til vedtakelse av tekniske spesifikasjoner
eller regler som gjelder tjenester,

– oppfyller forpliktelser som følger av en
internasjonal avtale som fører til vedtakelse av
felles tekniske spesifikasjoner eller regler som
gjelder tjenester i Fellesskapet,»

b) I nr. 1 skal sjette strekpunkt lyde:

«– begrenser seg til å endre en teknisk forskrift i
henhold til artikkel 1 nr. 11 i dette direktiv, på
anmodning fra Kommisjonen, med henblikk på å
fjerne en handelshindring eller, med hensyn til
regler som gjelder tjenester, en hindring for fri
bevegelighet for tjenester eller etableringsadgang
for tjenesteytere.»

c) Nr. 3 og 4 skal lyde:

«3. Artikkel 9 nr. 3-6 får ikke anvendelse på de
frivillige avtaler som er nevnt i artikkel 1 nr. 11 annet
ledd annet strekpunkt.

4. Artikkel 9 får ikke anvendelse på de tekniske
spesifikasjoner eller andre krav eller regler som gjelder
tjenester nevnt i artikkel 1 nr. 11 annet ledd tredje
strekpunkt.»

7) Vedlegg V og VI i vedlegget til dette direktiv tilføyes som
nye vedlegg.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 5. august 1999 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

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

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

Artikkel 3

Kommisjonen skal, senest to år etter datoen nevnt i artikkel 2
nr. 1 første ledd, framlegge for Europaparlamentet og Rådet en
evaluering av anvendelsen av direktiv 98/34/EF, særlig i lys av
den teknologiske utvikling og markedet for tjenestene nevnt i
artikkel 1 nr. 2. Kommisjonen skal om nødvendig, senest tre år
etter datoen nevnt i artikkel 2 nr. 1 første ledd, framlegge for
Europaparlamentet og Rådet forslag til endring av direktivet.

For dette formål skal Kommisjonen ta hensyn til eventuelle
merknader den måtte ha fått oversendt fra medlemsstatene.
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Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. juli 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J.M. GIL-ROBLES W. MOLTERER

President Formann
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VEDLEGG 

«VEDLEGG V

Veiledende liste over tjenester som ikke omfattes av artikkel 1 nr. 2 annet ledd

1. Tjenester som ikke ytes «over avstand»

Tjenester som ytes når yteren og mottakeren av tjenesten er fysisk til stede, selv om det brukes elektroniske
innretninger:

a) undersøkelse eller behandling på et legekontor ved hjelp av elektronisk utstyr, men der pasienten er fysisk
til stede,

b) søking i en elektronisk katalog i en butikk der kunden er fysisk til stede,

c) bestilling av en flybillett via et PC-nettverk i et reisebyrå der kunden er fysisk til stede,

d) tilbud av elektroniske spill i en automatspillehall der brukeren er fysisk til stede.

2. Tjenester som ikke er «formidlet elektronisk»

– Tjenester der innholdet er materielt selv om de innebærer bruk av elektroniske innretninger:

a) penge- eller billettautomater (pengesedler, togbilletter),

b) tilgang til veinett, parkeringsplasser osv. mot betaling, selv om det ved inngang/utgang finnes
elektroniske innretninger for å kontrollere tilgangen og/eller sikre korrekt betaling.

– Frakoplede tjenester: distribusjon av CD-ROM eller programvare på diskett.

– Tjenester som ikke ytes ved hjelp av elektroniske systemer for lagring og behandling av data:

a) taletelefoni,

b) telefaks-/telekstjenester,

c) tjenester som ytes via taletelefoni eller telefaks,

d) konsultasjon av lege ved hjelp av telefon/telefaks,

e) konsultasjon av advokat ved hjelp av telefon/telefaks,

f) direkte markedsføring ved hjelp av telefon/telefaks.

3. Tjenester som ikke ytes «på individuell anmodning fra mottakeren av tjenester»

Tjenester som ytes ved forsendelse av data uten individuell anmodning, og som skal mottas samtidig av et
ubegrenset antall mottakere (punkt til multipunkt-samband):

a) fjernsynssending (herunder nær video på bestilling-tjenester) nevnt i artikkel 1 bokstav a) i direktiv
89/552/EØF,

b) kringkasting over radio,

c) tekst-tv (tv).



VEDLEGG VI

Veiledende liste over finansielle tjenester som nevnt i artikkel 1 nr. 5 tredje ledd

– Investeringstjenester

– Forsikrings- og gjenforsikringstransaksjoner

– Banktjenester

– Transaksjoner i forbindelse med pensjonsfond

– Tjenester i forbindelse med termin- eller opsjonstransaksjoner.

Disse tjenestene omfatter særlig:

a) investeringstjenester som nevnt i vedlegget til direktiv 93/22/EØF(1), tjenester som ytes av foretak for
kollektiv investering,

b) tjenester i forbindelse virksomhet som omfattes av gjensidig anerkjennelse, og som er nevnt i vedlegget til
direktiv 89/646/EØF(2),

c) transaksjoner i forbindelse med forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet nevnt

– i artikkel 1 i direktiv 73/239/EØF(3),

– i vedlegget til direktiv 79/267/EØF(4),

– i direktiv 64/225/EØF(5),

– i direktiv 92/49/EØF(6) og 92/96/EØF(7).

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 57/254 15.11.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

(1) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27.
(2) EFT L 386 av 30.12.1989, s. 1. Direktivet endret ved direktiv 92/30/EØF (EFT L 110 av 28.4.1992, s. 52).
(3) EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3. Direktivet sist endret ved direktiv 92/49/EØF (EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1).
(4) EFT L 63 av 13.3.1979, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv 90/619/EØF (EFT L 330 av 29.11.1990, s. 50).
(5) EFT 56 av 4.4.1964, s. 878/64. Direktivet endret ved tiltredelsesakten av 1973.
(6) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1.
(7) EFT L 360 av 9.12.1992, s. 1.»
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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNIONEN HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet, særleg artikkel 57 nr. 2, artikkel 66 og artikkel
100 A,

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen(1),

med tilvising til fråsegna frå Økonomi- og sosialutvalet(2),

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 189 B i
traktaten(3), og

ut frå desse synsmåtane:

1) Måla til Fellesskapet slik dei er fastsette i traktaten er
m.a. å skape ei stadig nærmare samanslutning mellom dei
europeiske folka og sikre økonomisk og sosial framgang
ved å fjerne dei skrankane som deler dei.

2) Tilbodet av kringkastings- og informasjonssamfunns-
tenester over landegrensene kan på individuelt plan
medverke til at ein grunnleggjande rett som ytrings-
fridommen kan nyttast fullt ut, og på kollektivt plan til at
dei måla som er fastsette i traktaten, kan verkeleggjerast.

3) I traktaten er det fastsett fri rørsle for alle tenester som
vanlegvis vert gjorde mot vederlag. Denne retten, slik
han vert nytta i samband med kringkastings- og
informasjonssamfunnstenester, er òg eit spesifikt uttrykk
for eit meir allment prinsipp i fellesskapsretten, nemleg
ytringsfridommen slik han er stadfesta i artikkel 10 i den
europeiske konvensjonen om vern av menneskerettane og
dei grunnleggjande fridommane. Denne artikkelen
sannkjenner særleg den retten borgarane har til å ta imot
og gje opplysningar utan omsyn til grenser, og all
avgrensing av denne retten skal ta nøye omsyn til andre
rettkomne interesser som bør ha rettsleg vern.

4) Kommisjonen har gjennomført ei omfattande høyring på
grunnlag av grønboka «Det rettslege vernet av krypterte
tenester i den indre marknaden». Resultata av denne
høyringa stadfesta at det er naudsynt med eit
fellesskapsrettsleg verkemiddel som sikrar rettsleg vern
av alle tenester der vederlaget for dei er avhengig av
tilgangskontroll.

5) I resolusjonen sin av 13. mai 1997 om grønboka(4)
oppmoda Europaparlamentet Kommisjonen om å kome
med framlegg til eit direktiv som omfattar alle krypterte
tenester der krypteringa har som mål å sikre at vederlag
vert betalte, og var samd i at dette framlegget i tillegg til
kringkastingstenester òg bør gjelde for informasjons-
samfunnstenester som vert fjernformidla elektronisk på
individuell oppmoding frå ein tenestemottakar.

6) Den digitale teknologien gjer det mogleg å gje
forbrukarane fleire val og å styrkje det kulturelle
mangfaldet ved å utvide tilbodet av tenester slik det er
definert i artikkel 59 og 60 i traktaten. Desse tenestene vil
i mange tilfelle berre vere lønsame dersom dei er
underlagde tilgangskontroll for å sikre tenesteytaren eit
vederlag. Rettsleg vern av tenesteytarar mot ulovlege
innretningar som gjev gratis tilgang til desse tenestene,
kan difor synast naudsynt for å sikre at tenestene skal
løne seg økonomisk. 

7) Det gjekk fram av kommisjonsmeldinga om eit
«europeisk initiativ på området elektronisk handel» kor
viktig dette spørsmålet er.

8) I samsvar med artikkel 7 A i traktaten skal den indre
marknaden utgjere eit område utan indre grenser, der det
er sikra fritt varebyte og fri rørsle for tenester. Artikkel
128 nr. 4 i traktaten krev at Fellesskapet skal ta omsyn til
kulturelle tilhøve når det utøver verksemda si i medhald
av andre føresegner i traktaten. I medhald av artikkel 130

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/84/EF

av 20. november 1998

om rettsleg vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerande tenester(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 320 av 28.11.1998, s. 54, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 17/2001 av 28. februar 2001 om
endring av vedlegg X til EØS-avtala (Audiovisuelle tenester) og vedlegg XI
til EØS-avtala (Telekommunikasjonstenester), sjå EØS-tillegget til Tidend
for Dei Europeiske Fellesskapa nr. 22 av 26.4.2001, s. 14.

(1) TEF C 314 av 16.10.1997, s. 7, og TEF C 203 av 30.6.1998, s. 12.
(2) TEF C 129 av 27.4.1998, s. 16.
(3) Europaparlamentsfråsegn av 30. april 1998 (TEF C 152 av 18.5.1998, s.

59), felles haldning frå Rådet av 29. juni 1998 (TEF C 262 av 19.8.1998, s.
34) og europaparlamentsavgjerd av 8. oktober 1998 (TEF C 328 av
26.10.1998). Rådsavgjerd av 9. november 1998. (4) TEF C 167 av 2.6.1997, s. 31.
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nr. 3 i traktaten skal Fellesskapet ved den politikken og
dei tiltaka som det gjennomfører, medverke til å sikre at
dei naudsynte vilkåra er til stades for at industrien i
Fellesskapet skal vere konkurransedyktig.

9) Dette direktivet rører ikkje ved eventuelle framtidige
fellesskapsføresegner eller nasjonale føresegner som skal
sikre at ei rekkje kringkastingstenester som er rekna for å
vere av allmenn interesse, ikkje er underlagde tilgangs-
kontroll.

10) Dette direktivet rører ikkje ved dei kulturelle sidene ved
eventuelle nye fellesskapstiltak som gjeld nye tenester. 

11) Skilnadene mellom nasjonale føresegner om rettsleg vern
av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerande tenester
kan føre til hindringar for det frie varebytet og den frie
rørsla for tenester.

12) Bruken av traktaten er ikkje tilstrekkeleg for å fjerne
desse hindringane i den indre marknaden. Hindringane
bør difor fjernast ved at det vert fastsett eit einsarta
vernenivå i medlemsstatane. Dette krev ei tilnærming av
dei nasjonale føresegnene om forretningsverksemd med
ulovlege innretningar. 

13) Det verkar naudsynt å sikre at medlemsstatane syter for
eit fullgodt rettsleg vern mot marknadsføring, med sikte
på direkte eller indirekte økonomisk vinning, av ein
ulovleg innretning som gjer det mogleg eller lettare å
utan løyve omgå alle tekniske tiltak som er gjorde for å
sikre betaling av vederlag for ei teneste som er tilbydd på
lovleg vis.

14) Forretningsverksemd med ulovlege innretningar omfattar
kommersiell formidling som dekkjer alle former for
reklame, direkte marknadsføring, sponsing,
salsfremjande tiltak og public relations til fremjing av
slike produkt og tenester.

15) Slik forretningsverksemd skadar forbrukarane, som vert
villeidde når det gjeld opphavet til dei ulovlege
innretningane. Det krevst eit høgt nivå for forbrukarvern
for å kjempe mot denne typen svik mot forbrukarane. I
artikkel 129 A nr. 1 i traktaten er det fastsett at
Fellesskapet skal medverke til at det vert oppnådd eit
høgt nivå for forbrukarvern ved tiltak som vert vedtekne
i medhald av artikkel 100 A.

16) Den rettslege ramma for skipinga av eit felles audio-
visuelt område, som er fastlagd i rådsdirektiv
89/552/EØF av 3. oktober 1989 om samordning av visse
bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet,
fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene(1), bør
utfyllast med teknikkar for tilgangskontroll slik dei er
fastlagde i dette direktivet, ikkje minst for å sikre lik
handsaming av ytarar av kringkastingstenester over
landegrensene, utan omsyn til etableringsstaden deira.

17) I samsvar med rådsresolusjonen av 29. juni 1995 om ein
einsarta og effektiv bruk av fellesskapsretten og om
sanksjonar mot krenking av denne retten i den indre
marknaden(2) skal medlemsstatane setje i verk tiltak for å
sikre at fellesskapsretten vert nytta på ein like effektiv og
grundig måte som den nasjonale lovgjevinga. 

18) I samsvar med artikkel 5 i traktaten skal medlemsstatane
gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for å sikre at
fellesskapsretten vert nytta og at han er effektiv, særleg
ved å sikre at dei sanksjonane som er valde, er effektive,
avskrekkande og i rimeleg samhøve med den moglege
verknaden av den ulovlege verksemda, og at dei rettslege
tiltaka er føremålstenlege.

19) Tilnærminga av lovene og forskriftene til medlems-
statane bør avgrensast til det som er naudsynt for å nå
måla til den indre marknaden, i samsvar med prinsippet
om rimeleg samhøve slik det er fastlagt i artikkel 3 B
tredje leddet i traktaten.

20) Distribusjon av ulovlege innretningar omfattar alle
former for formidling i tillegg til marknadsføring av slike
innretningar med tanke på omsetnad i eller utanfor
Fellesskapet.

21) Dette direktivet rører ikkje ved bruken av nasjonale
føresegner som kan forby privat eige av ulovlege
innretningar, eller ved bruken av fellesskapsføresegner på
områda konkurranse og immaterialrett.

22) I den nasjonale lovgjevinga om sanksjonar og rettslege
tiltak mot ulovleg forretningsverksemd kan det fastsetjast
at verksemda må vere utøvd av personar som visste eller
burde ha visst at dei aktuelle innretningane var ulovlege.
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23) Dei sanksjonane og rettslege tiltaka som er fastsette i
dette direktivet, rører ikkje ved andre sanksjonar eller
rettslege tiltak som kan vere fastsette i nasjonal
lovgjeving, som t.d. allmenne førebyggjande tiltak eller
kverrsetjing av ulovlege innretningar. Medlemsstatane
pliktar ikkje å fastsetje strafferettslege sanksjonar mot
ulovleg verksemd som dette direktivet omfattar.
Føresegnene til medlemsstatane om skadebotsøksmål må
vere i samsvar med den nasjonale lovgjevinga og med
rettsstellet deira.

24) Dette direktivet rører ikkje ved bruken av nasjonale
føresegner som ikkje kjem inn under det området som
dette direktivet omfattar, som t.d. føresegner om vern av
mindreårige, medrekna dei som er vedtekne i samsvar
med direktiv 89/552/EØF, eller nasjonale føresegner om
offentleg orden eller offentleg tryggleik –

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Verkeområde

Målet med dette direktivet er å tilnærme føresegnene til
medlemsstatane om tiltak mot ulovlege innretningar som gjev
ulovleg tilgang til verna tenester. 

Artikkel 2

Definisjonar

I dette direktivet tyder

a) «verna teneste» ei av dei følgjande tenestene, når ho vert
ytt mot betaling og på grunnlag av tilgangskontroll:

– fjernsynssending slik det er definert i artikkel 1
bokstav a) i direktiv 89/552/EØF,

– kringkasting over radio, dvs. utsending over tråd eller
trådlaust, òg via satellitt, av radioprogram som er
meinte for ålmenta,

– informasjonssamfunnstenester i medhald av artikkel 1
nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av
22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for
standarder og tekniske forskrifter og regler for
informasjonssamfunnets tjenester(1),

eller yting av tilgangskontroll for dei førnemnde tenestene,
noko som vert rekna som ei eiga teneste,

b) «tilgangskontroll» alle tekniske tiltak og/eller innretningar
som gjer at tilgangen til ei verna teneste i forståeleg
utforming vert avhengig av eit individuelt førehandsløyve,

c) «tilgangskontrollerande innretning» alt utstyr eller all
programvare som er utforma eller tilpassa for å gje tilgang
til ei verna teneste i forståeleg utforming,

d) «tilhøyrande tenester» installering, vedlikehald eller
utskifting av tilgangskontrollerande innretningar, i tillegg
til yting av kommersielle kommunikasjonstenester i
samband med slike innretningar eller med verna tenester,

e) «ulovleg innretning» alt utstyr eller all programvare som er
utforma eller tilpassa for å gje tilgang til ei verna teneste i
forståeleg utforming, utan løyve frå tenesteytaren,

f) «området som dette direktivet omfattar» alle føresegner
som gjeld for den ulovlege verksemda som det er gjort
greie for i artikkel 4.

Artikkel 3

Prinsipp for den indre marknaden

1. Kvar medlemsstat skal gjere dei tiltaka som er naudsynte
for å forby slik verksemd på territoriet sitt som er oppførd i
artikkel 4, og for å fastsetje dei sanksjonane og rettslege tiltaka
som er nemnde i artikkel 5.

2. Med atterhald for nr. 1 kan medlemsstatane ikkje

a) avgrense ytinga av verna tenester eller tilhøyrande tenester
med opphav i ein annan medlemsstat, eller

b) avgrense den frie rørsla for tilgangskontrollerande
innretningar

av årsakar som høyrer inn under det området som dette
direktivet omfattar.

Artikkel 4

Ulovleg verksemd

Medlemsstatane skal forby følgjande verksemd på territoriet
sitt:

a) framstilling, import, distribusjon, sal, utleige eller innehaving
av ulovlege innretningar for kommersielle føremål, 

b) installering, vedlikehald eller utskifting av ulovlege
innretningar for kommersielle føremål,

c) bruk av kommersielle kommunikasjonstenester for å
fremje utbreiinga av ulovlege innretningar.
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Artikkel 5

Sanksjonar og rettslege tiltak

1. Sanksjonane skal vere effektive, avskrekkande og i
rimeleg samhøve med den moglege verknaden av den ulovlege
verksemda.

2. Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte
for å sikre at ytarar av verna tenester, som har interesser som
vert påverka av ulovleg verksemd slik det er definert i artikkel
4, og som er utførd på territoriet deira, har høve til å gjere
føremålstenlege rettslege tiltak, som t.d. å gå til
skadebotsøksmål og få gjennomført ei mellombels rådgjerd
eller eit anna førebyggjande tiltak, og eventuelt be om at dei
ulovlege innretningane vert fjerna frå handelen.

Artikkel 6

Gjennomføring

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og
forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette
direktivet, innan 28. mai 2000. Dei skal straks melde frå til
Kommisjonen om dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar.

Artikkel 7

Rapportar

Innan tre år etter at dette direktivet har teke til å gjelde, og deretter
annakvart år, skal Kommisjonen leggje fram for Europa-
parlamentet, Rådet og Økonomi- og sosialutvalet ein rapport om
gjennomføringa av dette direktivet og leggje ved eventuelle
framlegg til tilpassingar, særleg når det gjeld definisjonane i
artikkel 2, i lys av den tekniske og økonomiske utviklinga og dei
høyringane som Kommisjonen har gjennomført.

Artikkel 8

Iverksetjing

Dette direktivet tek til å gjelde den dagen det vert kunngjort i
Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 9

Adressatar

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 20. november 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES E. HOSTASCH

President Formann
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(1) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 1. 
(2) EFT L 150 av 7.6.1997, s. 41.

KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/439/EØF av 29. juli 1991
om førerkort(1), sist endret ved direktiv 97/26/EF(2), særlig
artikkel 7a nr. 2 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er nødvendig å tilpasse listen over harmoniserte
fellesskapskoder oppført i vedlegg I og Ia til direktiv
91/439/EØF.

2) Det er nødvendig med en ytterligere spesifisering av listen
over harmoniserte fellesskapskoder i lys av de
vitenskapelige og tekniske framskritt på området og de
praktiske erfaringer fra tidligere tilpasninger.

3) Minstekravene til førerprøven fastsatt i vedlegg II til
direktiv 91/439/EØF må revideres i lys av de
vitenskapelige og tekniske framskritt på området.

4) En revisjon av vedlegg II er nødvendig for å fortsette
harmoniseringen av førerprøvene i Fellesskapet og bringe
prøvekravene i samsvar med utfordringene i dagens
biltrafikk. Det bør innføres vurderingskriterier for den
praktiske prøven for å fremme en ytterligere harmonisering.

5) Revisjonen av vedlegg II har som direkte mål å bedre
trafikksikkerheten. Minstekravene til den teoretiske og den
praktiske prøven bør derfor heves.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse
fra Førerkortkomiteen –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 91/439/EØF gjøres følgende endringer:

1. Vedlegg I og Ia endres i samsvar med vedlegget til dette 
direktiv.

2. Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til dette 
direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal senest 30. september 2003 sette i
kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette
Kommisjonen om dette.

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

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. september 2000.

For Kommisjonen

Loyola DE PALACIO

Nestformann

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/56/EF

av 14. september 2000

om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*)

2001/EØS/57/29



VEDLEGG I

I vedlegg I nr. 2, mht. førerkortets side 4, og i vedlegg Ia, nr. 2, mht. førerkortets side 2, skal bokstav a) rubrikk
12 første strekpunkt lyde:

«– kode 01 til 99: harmoniserte fellesskapskoder

FØRER (medisinske årsaker)

01. Synskorreksjon og/eller -beskyttelse

01.01 Briller

01.02 Kontaktlinse(r)

01.03 Verneglass

01.04 Ugjennomsiktig linse

01.05 Øyelapp

01.06 Briller eller kontaktlinser

02. Høreapparat/kommunikasjonshjelp

02.01 Høreapparat for ett øre

02.02 Høreapparat for begge ører

03. Arm- eller beinprotese/-ortose

03.01 Armprotese/-ortose

03.02 Beinprotese/-ortose

05. Kjørebegrensning (obligatorisk angivelse av underkode, kjøring begrenset av medisinske årsaker)

05.01 Begrenset til kjøring på dagtid (for eksempel fra én time etter soloppgang til én time før

solnedgang)

05.02 Begrenset til kjøring i en radius på … km fra innehavers bosted eller innenfor følgende by/område: …

05.03 Kjøring uten passasjerer

05.04 Begrenset til kjøring med en hastighet på høyst … km/t

05.05 Kjøring tillatt bare sammen med en person med førerkort

05.06 Uten tilhenger

05.07 Ingen kjøring på motorvei

05.08 Ingen alkohol

KJØRETØYTILPASNINGER

10. Tilpasset girkasse 

10.01 Manuelt gir

10.02 Automatisk gir

10.03 Elektronisk gir

10.04 Tilpasset girstang

10.05 Ekstra girkasse ikke tillatt

15. Tilpasset kopling

15.01 Tilpasset koplingspedal

15.02 Manuell kopling

15.03 Automatisk kopling

15.04 Avskjermet koplingspedal eller koplingspedal som kan koples fra/slås sammen
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20. Tilpassede bremsemekanismer

20.01 Tilpasset bremsepedal

20.02 Forstørret bremsepedal

20.03 Bremsepedal tilpasset venstre fot

20.04 Bremsepedal med fothviler

20.05 Svingbar bremsepedal

20.06 Tilpasset manuell driftsbrems

20.07 Maksimal bruk av forsterket driftsbrems

20.08 Maksimal bruk av nødbrems integrert i driftsbrems

20.09 Tilpasset parkeringsbrems

20.10 Elektrisk betjent parkeringsbrems

20.11 Fotbetjent (tilpasset) parkeringsbrems

20.12 Avskjermet bremsepedal eller bremsepedal som kan koples fra/slås sammen

20.13 Knebetjent brems

20.14 Elektrisk betjent driftsbrems

25. Tilpassede akselerasjonsmekanismer

25.01 Tilpasset gasspedal

25.02 Gasspedal med fothviler

25.03 Svingbar gasspedal

25.04 Håndgass

25.05 Knebetjent hastighetsregulator

25.06 Servo-hastighetsregulator (elektronisk, pneumatisk osv.)

25.07 Gasspedal til venstre for bremsepedal

25.08 Gasspedal til venstre

25.09 Avskjermet gasspedal eller gasspedal som kan koples fra/slås sammen

30. Tilpassede kombinerte bremse- og akselerasjonsmekanismer

30.01 Parallelle pedaler

30.02 Pedaler på (eller tilnærmelsesvis på) samme nivå

30.03 Gass- og bremsepedal med glideskinne

30.04 Gass- og bremsepedal med glideskinne og ortose

30.05 Frakoplede/sammenslåtte bremse- og gasspedaler

30.06 Hevet gulv

30.07 Avskjerming på siden av bremsepedalen

30.08 Avskjerming for protese på siden av bremsepedalen

30.09 Avskjerming foran gass- og bremsepedalene

30.10 Hæl-/beinstøtte

30.11 Elektrisk betjent akselerasjon og brems

35. Tilpassede betjeningsinnretninger

(for lys, vindusvisker og -spyler, horn, retningslys osv.)

35.01 Innretninger som kan betjenes uten negativ innvirkning på kjøringen

35.02 Innretninger som kan betjenes uten at føreren må slippe tak i ratt el.l. (kulehåndtak, gaffelratt osv.)

35.03 Innretninger som kan betjenes uten at føreren må slippe tak i ratt el.l. (kulehåndtak, gaffelratt osv.)

med venstre hånd

35.04 Innretninger som kan betjenes uten at føreren må slippe tak i ratt el.l. (kulehåndtak, gaffelratt osv.)

med høyre hånd

35.05 Innretninger som kan betjenes uten at føreren må slippe tak i ratt el.l. (kulehåndtak, gaffelratt osv.)

eller de kombinerte akselerasjons- og bremse.mekanismene.
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40. Tilpasset styring

40.01 Standard tilpasset styring

40.02 Forsterket tilpasset styring

40.03 Styring med reservesystem

40.04 Forlenget rattstamme

40.05 Tilpasset ratt (større/tykkere ratt, ratt med mindre diameter osv.)

40.06 Regulerbart ratt

40.07 Vertikalt ratt

40.08 Horisontalt ratt

40.09 Fotbetjent styring

40.10 Styring med tilpasset innretning (styrespak o.l.)

40.11 Kulehåndtak på rattet

40.12 Håndortose på rattet

40.13 Tenodese-ortose

42. Tilpasset/tilpassede speil

42.01 Utvendig venstre eller høyre speil

42.02 Utvendig speil montert på forskjerm

42.03 Innvendig tilleggsspeil som gir oversikt over trafikken

42.04 Innvendig panoramaspeil

42.05 Blindsonespeil

42.06 Utvendig(e), elektrisk betjent(e) speil

43. Tilpasset førersete

43.01 Førersete med god synshøyde og i vanlig avstand fra ratt og pedaler

43.02 Førersete tilpasset kroppsfasongen

43.03 Førersete med sidestøtte for god stabilitet

43.04 Førersete med armlene

43.05 Forlenget førersete med glideskinne

43.06 Tilpasset bilbelte

43.07 Firepunktsbelte

44. Motorsykkeltilpasninger (obligatorisk bruk av underkode)

44.01 Kombinert betjening av begge bremser

44.02 (Tilpasset) håndbrems (forhjul)

44.03 (Tilpasset) fotbrems (bakhjul)

44.04 (Tilpasset) gasshåndtak

44.05 (Tilpasset) manuelt gir og (tilpasset) manuell kopling

44.06 (Tilpasset/tilpassede) speil

44.07 (Tilpassede) betjeningsinnretninger (retningslys, bremselys ...)

44.08 Setehøyde som gir føreren mulighet til sittende å ha begge føttene i bakken samtidig

45. Bare motorsykkel med sidevogn

50. Begrenset til et bestemt kjøretøy/understellsnummer (VIN)

51. Begrenset til et bestemt kjøretøy/registreringsnummer (VRN)
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ADMINISTRATIVE EMNER

70. Bytte av førerkort nr. … utstedt av … (for tredjestater EU/UN/ECE-nasjonalitetsbokstav(er), f.eks:
70.0123456789.NL)

71. Duplikat av førerkort nr. … (for tredjestater EU/UN/ECE-nasjonalitetsbokstav(er), f.eks.: 71.987654321.HR)

72. Begrenset til kjøretøyer i gruppe A med slagvolum på 125 cm3 og effekt på høyst 11 kW (A1)

73. Begrenset til kjøretøyer i gruppe B av typen trehjuls eller firehjuls motorsykkel (B1)

74. Begrenset til kjøretøyer i gruppe C med største tillatte totalmasse på høyst 7 500 kg (C1)

75. Begrenset til kjøretøyer i gruppe D med høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet (D1)

76. Begrenset til kjøretøyer i gruppe C med største tillatte totalmasse på høyst 7 500 kg (C1), tilkoplet en tilhenger
med største tillatte totalmasse på over 750 kg, forutsatt at vogntogets største tillatte totalmasse ikke overstiger
12 000 kg og tilhengerens største tillatte totalmasse ikke overstiger trekkvognens egenvekt (C1+E)

77. Begrenset til kjøretøyer i gruppe D med høyst 16 sitteplasser i tillegg til førersetet (D1), tilkoplet en tilhenger
med største tillatte totalmasse på over 750 kg, forutsatt at a) vogntogets største tillatte totalmasse ikke
overstiger 12 000 kg og tilhengerens største tillatte totalmasse ikke overstiger trekkvognens egenvekt, samt b)
at tilhengeren ikke brukes til å transportere personer (D1+E)

78. Begrenset til kjøretøyer med automatgir 

(Direktiv 91/439/EØF, vedlegg II nr. 8.1.1 annet ledd)

79. (…) Begrenset til kjøretøyer som oppfyller spesifikasjonene angitt i parentes i forbindelse med anvendelsen
av direktivets artikkel 10 nr. 1

90.01: til venstre

90.02: til høyre

90.03: venstre

90.04: høyre

90.05: hånd

90.06: fot

90.07: kan anvendes»



VEDLEGG II

«VEDLEGG II

I. MINSTEKRAV TIL FØRERPRØVEN

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at kandidatene virkelig har de kunnskaper og ferdig-
heter og utviser den atferd som kreves for å føre motorvogn. Prøven som innføres for dette formål, skal bestå av:
– en teoretisk prøve, og deretter
– en ferdighets- og atferdsprøve.

Prøvene skal finne sted under følgende vilkår:

A. TEORETISK PRØVE

1. Form

Det skal velges en form som gjøre det mulig å fastslå om kandidaten har de kunnskaper som er nevnt i nr. 2-4.

Alle som søker om førerkort for én kjøretøygruppe og som allerede har førerkort for en annen gruppe,
kan unntas fra fellesbestemmelsene i nr. 2-4.

2. Prøvens innhold for alle kjøretøygrupper

2.1. Prøven skal inneholde spørsmål om alle punktene oppført nedenfor, men utformingen av spørsmålene
overlates til hver enkelt medlemsstat:

2.1.1. Veitrafikkregler:

– særlig med hensyn til trafikkskilt, herunder avmerking, vikeplikt og fartsgrenser.

2.1.2. Føreren:

– betydningen av oppmerksomhet og hensynsfull opptreden overfor andre trafikanter,

– oppfatningsevne, dømmekraft og evne til å ta avgjørelser, særlig reaksjonstid og endringer i førers
atferd på grunn av alkohol, narkotika, medisiner, sinnstilstand og tretthet.

2.1.3. Veien:

– de viktigste prinsippene for overholdelse av sikkerhetsmargin mellom kjøretøyer, bremselengder
og veigrep under ulike vær- og veiforhold,

– risikofaktorer forbundet med kjøring ved ulike veiforhold, særlig endringer som inntrer ved ulike
værforhold og til forskjellige tider på døgnet,

– ulike veitypers særegenskaper og de lovfestede krav som gjelder for dem.

2.1.4. Andre trafikanter:

– særlige risikofaktorer forbundet med andre trafikanters manglende erfaring, særlig utsatte grupper
som f.eks. barn, fotgjengere, syklister og bevegelseshemmede personer,

– farer forbundet med trafikken og med føring av ulike kjøretøytyper og deres førers ulike utsyns-
muligheter.

2.1.5. Alminnelige bestemmelser og annet:

– bestemmelser om de administrative dokumenter som kreves ved bruk av kjøretøyet,

– alminnelige regler for hvordan føreren skal forholde seg ved ulykkestilfeller (plassere varslings-
utstyr, slå alarm) og for hva som eventuelt kan gjøres for å hjelpe trafikkofre,

– sikkerhetsfaktorer i forbindelse med lasting av kjøretøyet og persontransport.

2.1.6. Forholdsregler som skal tas når kjøretøyet forlates.

2.1.7. Mekaniske forhold som er av betydning for trafikksikkerheten: å kunne oppdage de alminneligste feil
som særlig kan ha innvirkning på styring, hjuloppheng og bremser, dekk, lykter og retningslys,
refleksinnretninger, speil, vindusspylere, eksosanlegg, bilbelter og signalhorn.
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(1) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 1. 
(2) EFT L 370 av 31.12.1985, s. 8. 

2.1.8. Sikkerhetsutstyr for kjøretøyer, særlig bruk av bilbelter, hodestøtter og barnesikringsutstyr.

2.1.9. Regler for miljøvennlig bruk av kjøretøyet (relevant bruk av signalhorn, moderat drivstoff-forbruk,
begrensning av forurensende utslipp osv.).

3. Særlige bestemmelser for gruppe A og A1

3.1. Obligatorisk kontroll av generelle kunnskaper om:

3.1.1. bruk av verneutstyr som hansker, støvler, klær og styrthjelm,

3.1.2. motorsyklisters synlighet for andre trafikanter,

3.1.3. fare forbundet med ulike trafikkforhold som angitt over, med ekstra vekt på partier med glatt veibane
som kumlokk, veimerking som linjer og piler, sporveisskinner,

3.1.4. mekaniske forhold som er av betydning for trafikksikkerheten og som er angitt over, med ekstra vekt
på nødstoppbryteren, oljenivåene og kjeden.

4. Særlige bestemmelser for gruppe C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 og D1+E

4.1. Obligatorisk kontroll av generelle kunnskaper om:

4.1.1. reglene om kjøre- og hviletid som definert i rådsforordning (EØF) nr. 3820/85(1), bruk av fartsskriver
som fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 3821/85(2),

4.1.2. reglene om transporttype: gods- eller passasjertransport,

4.1.3. kjøretøy- og transportdokumentene som kreves for nasjonal eller internasjonal transport av gods eller
passasjerer,

4.1.4. hvordan man skal forholde seg i en ulykkessituasjon og ved lignende hendelser, særlig tiltak som
evakuering av passasjerer samt grunnleggende kunnskaper i førstehjelp,

4.1.5. hvilke forholdsregler som skal tas ved fjerning eller skifte av hjul,

4.1.6. reglene om kjøretøyers vekt og mål, reglene om hastighetsbegrensere,

4.1.7. hindringer i førerens og andre trafikanters utsyn på grunn av kjøretøyets særtrekk,

4.1.8. lesing av veikart, planlegging av en rute, herunder bruk av elektroniske navigasjonssystemer (valgfritt),

4.1.9 sikkerhetsfaktorer ved lasting av kjøretøyet, kontroll av lasten (stuing og sikring), vanskeligheter med
forskjellige typer last (for eksempel væsker, hengende last ...), lasting og lossing av gods samt bruk av
lasteutstyr (gjelder bare gruppe C, C+E, C1 og C1+E),

4.1.10. førerens ansvar ved persontransport, passasjerenes komfort og sikkerhet, transport av barn,
nødvendige kontroller før avreise, alle busstyper bør omfattes av den teoretiske prøven.

4.2. Obligatorisk kontroll av generelle kunnskaper om følgende tilleggsbestemmelser som gjelder for
gruppe C, C+E, D og D+E:

4.2.1. prinsippene for følgende elementers konstruksjon og virkemåte: forbrenningsmotorer, væsker (for
eksempel motorolje, kjølevæske, vindusspylervæske), drivstoffsystemet, det elektriske systemet,
tenningssystemet, overføringssystemet (kopling, girkasse osv.),

4.2.2. smøring og frostsikring,

4.2.3. prinsippene for konstruksjon, montering, riktig bruk og vedlikehold av dekk,

4.2.4. prinsippene for ulike typer bremseutstyr og turtallsregulatorer og deres virkemåte, hoveddeler,
tilkopling, bruk og grunnleggende vedlikehold samt bruk av blokkeringsfrie bremser,

4.2.5. prinsippene for ulike typer tilhengerkoplinger og deres virkemåte, hoveddeler, tilkopling, bruk og
grunnleggende vedlikehold (gjelder bare gruppe C+E og D+E),

4.2.6. metoder for å finne årsakene til havarier,

4.2.7. forebyggende vedlikehold av kjøretøyer og nødvendige løpende reparasjoner,
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4.2.8. førers ansvar med hensyn til mottak, transport og levering av gods i samsvar med de avtalte vilkår
(gjelder bare gruppe C og C+E).

B. PRØVING AV FERDIGHETER OG ATFERD

5. Kjøretøyet og dets utstyr

5.1. For å føre kjøretøy med manuelt gir, forutsettes det at ferdighets- og atferdsprøven er bestått i kjøretøy
med manuelt gir.

Består kandidaten ferdighets- og atferdsprøven i et kjøretøy med automatisk gir, skal dette angis på
førerkort som utstedes på grunnlag av en slik prøve. Førerkort med denne påskriften kan bare brukes
til å føre kjøretøy med automatisk gir.

Med «kjøretøy med automatisk gir» menes et kjøretøy der girutvekslingsforholdet mellom motor og
hjul kan endres bare ved bruk av gasspedal eller bremser.

5.2. Kjøretøyer som brukes til ferdighets- og atferdsprøvene skal oppfylle minstekravene nedenfor.
Medlemsstatene kan fastsette strengere krav i forbindelse med disse kriteriene, eller tilføye flere.

Gruppe A:

– gradvis ervervelse [artikkel 6 nr. 1 bokstav b) første strekpunkt første punktum]: motorsykkel uten
sidevogn med et slagvolum på over 120 cm3 som kan oppnå en hastighet på minst 100 km/t,

– direkte ervervelse [artikkel 6 nr. 1 bokstav b) første strekpunkt annet punktum]: motorsykkel uten
sidevogn med en motoreffekt på minst 35 kW.

Undergruppe A1:

motorsykkel uten sidevogn med et slagvolum på minst 75 cm3.

Gruppe B:

firehjuls kjøretøyer i gruppe B som kan oppnå en hastighet på minst 100 km/t,

Gruppe B+E:

vogntog bestående av et prøvekjøretøy i gruppe B og en tilhenger med en største tillatte totalmasse på
minst 1 000 kg som kan oppnå en hastighet på minst 100 km/t og ikke hører inn under gruppe B.
Tilhengerens lasterom skal bestå av en lukket kassekonstruksjon som er minst like bred og like høy
som kjøretøyet. Den lukkede kassekonstruksjonen kan også være litt mindre enn motorvognen,
forutsatt at sikt bakover kan oppnås bare ved hjelp av motorvognens utvendige speil. Tilhengeren skal
ha en faktisk totalmasse på minst 800 kg.

Undergruppe B1:

tre- eller firehjuls motorsykkel som kan oppnå en hastighet på minst 60 km/t.

Gruppe C:

kjøretøy i gruppe C med en største tillatte totalmasse på minst 12 000 kg, en lengde på minst 8 m og
en bredde på minst 2,40 m som kan oppnå en hastighet på minst 80 km/t og er utstyrt med
blokkeringsfrie bremser, en girkasse med minst 8 gir forover og en fartsskriver i samsvar med
forordning (EØF) nr. 3821/85. Lasterommet skal bestå av en lukket kasse som er minst like bred og
like høy som førerhuset. Kjøretøyet skal ha en faktisk totalmasse på minst 10 000 kg.

Gruppe C+E:

enten et semitrailervogntog eller et vogntog bestående av et prøvekjøretøy i gruppe C og en tilhenger
med en lengde på minst 7,5 m. Semitrailervogntoget og vogntoget skal begge ha en største tillatte
totalmasse på minst 20 000 kg, en lengde på minst 14 m og en bredde på minst 2,40 m, kunne oppnå
en hastighet på minst 80 km/t og være utstyrt med blokkeringsfrie bremser, en girkasse med minst 8
gir forover og en fartsskriver i samsvar med forordning (EØF) nr. 3821/85. Lasterommet skal bestå av
en lukket kasse som er minst like bred og like høy som førerhuset. Både semitrailervogntoget og
vogntoget skal ha en faktisk totalmasse på minst 15 000 kg.



Undergruppe C1:

kjøretøy i undergruppe C1 med en største tillatte totalmasse på minst 4 000 kg og en lengde på minst
5 m som kan oppnå en hastighet på minst 80 km/t og er utstyrt med blokkeringsfrie bremser og en
fartsskriver i samsvar med forordning (EØF) nr. 3821/85. Lasterommet skal bestå av en lukket kasse
som er minst like bred og like høy som førerhuset.

Undergruppe C1+E:

vogntog bestående av et prøvekjøretøy i undergruppe C1 og en tilhenger med en største tillatte
totalmasse på minst 1 250 kg. Vogntoget skal ha en lengde på minst 8 m og kunne oppnå en hastighet
på minst 80 km/t. Tilhengerens lasterom skal bestå av en lukket kasse som er minst like bred og like
høy som førerhuset. Den lukkede kassen kan også være litt mindre enn motorvognen forutsatt at sikt
bakover kan oppnås bare ved hjelp av motorvognens utvendige speil. Tilhengeren skal ha en faktisk
totalmasse på minst 800 kg.

Gruppe D:

kjøretøy i gruppe D med en lengde på minst 10 m og en bredde på minst 2,40 m som kan oppnå en
hastighet på minst 80 km/t og er utstyrt med blokkeringsfrie bremser og en fartsskriver i samsvar med
forordning (EØF) nr. 3821/85.

Gruppe D+E:

vogntog bestående av et prøvekjøretøy i gruppe D og en tilhenger med største tillatte totalmasse på
minst 1 250 kg og en bredde på minst 2,40 m som kan oppnå en hastighet på minst 80 km/t.
Tilhengerens lasterom skal bestå av en lukket kasse som er minst 2 m bred og 2 m høy. Tilhengeren
skal ha en faktisk totalmasse på minst 800 kg.

Undergruppe D1:

kjøretøy i undergruppe D1 med en største tillatte totalmasse på høyst 4 000 kg og en lengde på minst
5 m som kan oppnå en hastighet på minst 80 km/t og er utstyrt med blokkeringsfrie bremser og en
fartsskriver i samsvar med forordning (EØF) nr. 3821/85.

Undergruppe D1+E:

vogntog bestående av et prøvekjøretøy i gruppe D1 og en tilhenger med største tillatte totalmasse på minst
1 250 kg som kan oppnå en hastighet på minst 80 km/t. Tilhengerens lasterom skal bestå av en lukket kasse
som er minst 2 m bred og 2 m høy. Tilhengeren skal ha en faktisk totalmasse på minst 800 kg.

Prøvekjøretøyene i gruppe B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 OG D1+E som ikke er i samsvar
med minstekravene ovenfor, men som ble brukt på tidspunktet for eller før ikrafttredelsesdatoen for
dette direktiv, kan fremdeles brukes i et tidsrom på inntil ti år fra nevnte dato. Bestemmelsene om disse
kjøretøyers last skal gjennomføres av medlemsstatene senest ti år etter at dette direktiv har trådt i kraft.

6. Ferdigheter og atferd som skal prøves med hensyn til gruppe A og A1

6.1. Forberedelse og teknisk kontroll av kjøretøyet med henblikk på trafikksikkerheten

Kandidatene skal bevise at de kan forberede seg på sikker kjøring ved å beherske følgende:

6.1.1. justere verneutstyr som hansker, støvler, klær og styrthjelm,

6.1.2. foreta en vilkårlig kontroll av dekk, bremser, styring, nødstoppbryter (eventuelt), kjede, oljenivåer, lys,
refleksinnretninger, lykter for retningslys og signalhorn.

6.2. Særlige manøvrer som skal prøves med henblikk på trafikksikkerheten

6.2.1. Plassere motorsykkelen på parkeringsstøtten, ta den ned av parkeringsstøtten og forflytte den uten
hjelp av motor ved å gå ved siden av den,

6.2.2. parkere motorsykkelen ved å plassere den på parkeringsstøtten,

6.2.3. minst to manøvrer som skal utføres ved redusert hastighet, hvorav én skal bestå av slalåmkjøring.
Dette skal gjøre det mulig å kontrollere håndtering av kopling i kombinasjon med bremser, balanse,
synsretning og plassering på motorsykkelen samt plassering av føttene på fotstøttene,
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6.2.4. minst to manøvrer som skal utføres ved høyere hastighet, hvorav én skal utføres i annet eller tredje gir, i
minst 30 km/t, og én skal bestå av å unngå en hindring i en hastighet på minst 50 km/t. Dette skal gjøre det
mulig å kontrollere plassering på motorsykkelen, synsretning, balanse, styreteknikk og girskifteteknikk,

6.2.5. bremsing: det skal utføres minst to bremseprøver, herunder én nødbremsing ved en hastighet på minst
50 km/t. Dette skal gjøre det mulig å kontrollere for- og bakbremseeffekt, synsretning og plassering
på motorsykkelen.

De særlige manøvrene nevnt i nr. 6.2.3.-6.2.5. skal innføres senest fem år etter at dette direktiv har
trådt i kraft.

6.3. Atferd i trafikken

Kandidatene skal foreta alle de følgende handlinger under normale trafikkforhold, på en sikker måte
og idet de tar alle nødvendige forholdsregler:

6.3.1. forlate en parkeringsplass, fortsette kjøring etter en stopp i trafikken, kjøre ut fra en utkjørsel,

6.3.2. kjøre på rett vei, passere motgående kjøretøyer, også på steder med innsnevringer,

6.3.3. kjøre gjennom kurver,

6.3.4. veikryss: nærme seg og passere X-kryss og T-kryss,

6.3.5. endre retning: svinge til høyre og til venstre, skifte kjørefelt,

6.3.6. kjøre inn på/forlate motorveier eller eventuelle lignende anlegg: påkjøring i akselerasjonsfelt,
avkjøring i retardasjonsfelt,

6.3.7. forbikjøring/passering: kjøre forbi andre kjøretøyer (om mulig), passere hindringer som for eksempel
parkerte biler, bli forbikjørt av andre kjøretøyer (om mulig),

6.3.8. særlige veidetaljer (om mulig): beherske rundkjøringer, planoverganger, sporveis- og bussholde-
plasser, fotgjengeroverganger, opp- og nedkjøring i lange oppover- eller nedoverbakker,

6.3.9. ta de nødvendige forholdsregler før kjøretøyet forlates.

7. Ferdigheter og atferd som skal prøves i forbindelse med gruppe B, B1 og B+E

7.1. Forberedelse og teknisk kontroll av kjøretøyet med henblikk på trafikksikkerheten 

Kandidatene skal bevise at de kan forberede seg på sikker kjøring ved å beherske følgende:

7.1.1. justere setet om nødvendig for å oppnå riktig sittestilling,

7.1.2. justere speil, bilbelter og eventuelle hodestøtter,

7.1.3. påse at dørene er lukket,

7.1.4. foreta en vilkårlig kontroll av dekk, bremser, styring, væsker (for eksempel motorolje, kjølevæske,
vindusspylervæske), lys, refleksinnretninger, retningslys og signalhorn,

7.1.5. kontrollere sikkerhetsfaktorene knyttet til lasting av kjøretøyet: karosseri, presenning, lastedører,
førerhuslås, lastemåte, sikring av lasten (gjelder bare gruppe B+E),

7.1.6. kontrollere koplingsinnretningen og bremsetilkoplingen og de elektriske tilkoplingene (gjelder bare
gruppe B+E).

7.2. Gruppe B og B1: særlige manøvrer som skal prøves i forbindelse med trafikksikkerheten:

Et utvalg av følgende manøvrer skal prøves (minst to manøvrer blant de fire punktene, hvorav én skal
innebære rygging):

7.2.1. rygge i rett linje eller rygge til høyre eller venstre rundt et hjørne uten å skifte kjørefelt,

7.2.2. snu kjøretøyet i motsatt retning ved å bruke revers og framovergir,

7.2.3. parkere kjøretøyet og forlate en parkeringsplass (parallell, skrå eller vinkelrett parkering) ved å kjøre
forover eller rygge, på flat mark samt i oppover- og nedoverbakke,

7.2.4. foreta presis oppbremsing; å foreta nødbremsing er imidlertid valgfritt,
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7.3. Gruppe B+E: særlige manøvrer som skal prøves med henblikk på trafikksikkerheten:

7.3.1. kopling av tilhenger til og fra tilhørende motorvogn; denne manøvren skal startes med kjøretøyet og
tilhengeren stående side ved side (det vil si ikke etter hverandre på en rett linje),

7.3.2. rygge langs en kurve med en profil som medlemsstatene selv kan fastsette,

7.3.3. parkere sikkert med henblikk på lasting/lossing.

7.4. Atferd i trafikken

Kandidatene skal foreta alle de følgende handlinger under normale trafikkforhold, på en sikker måte
og idet de tar alle nødvendige forholdsregler:

7.4.1. forlate en parkeringsplass, fortsette kjøring etter en stopp i trafikken, kjøre ut fra en utkjørsel,

7.4.2. kjøre på rett vei, passere motgående kjøretøyer, også på steder med innsnevringer,

7.4.3. kjøre gjennom kurver,

7.4.4. veikryss: nærme seg og passere X-kryss og T-kryss,

7.4.5. endre retning: svinge til høyre og til venstre, skifte kjørefelt,

7.4.6. kjøre inn på/forlate motorveier eller eventuelle lignende anlegg: påkjøring i akselerasjonsfelt,
avkjøring i retardasjonsfelt,

7.4.7. forbikjøring/passering: kjøre forbi andre kjøretøyer (om mulig), passere hindringer som for eksempel
parkerte biler, bli forbikjørt av andre kjøretøyer (om mulig),

7.4.8. særlige veidetaljer (om mulig): beherske rundkjøringer, planoverganger, sporveis- og bussholde-
plasser, fotgjengeroverganger, opp- og nedkjøring i lange oppover- eller nedoverbakker,

7.4.9. ta de nødvendige forholdsregler før kjøretøyet forlates.

8. Ferdigheter og atferd som skal prøves i forbindelse med gruppe C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1
og D1+E

8.1. Forberedelse og teknisk kontroll av kjøretøyet med henblikk på trafikksikkerheten 

Kandidatene skal bevise at de kan forberede seg på sikker kjøring ved å beherske følgende:

8.1.1. justere setet om nødvendig for å oppnå riktig sittestilling,

8.1.2. justere speil, bilbelter og eventuelle hodestøtter,

8.1.3. foreta en vilkårlig kontroll av dekk, bremser, styring, lys, refleksinnretninger, retningslys og signalhorn,

8.1.4. kontrollere servobrems og servostyring, dekk, hjulmuttere, skvettlapper, frontrute, vinduer og vindus-
viskere, væsker (f.eks. motorolje, kjølevæske, vindusspylervæske), kontrollere og bruke instrument-
bordet, herunder fartsskriver som fastsatt i forordning (EØF) nr. 3821/85,

8.1.5. kontrollere lufttrykk, lufttanker og hjuloppheng,

8.1.6. kontrollere sikkerhetsfaktorene knyttet til lasting av kjøretøyet: karosseri, plater, lastedører, eventuell laste-
mekanisme, eventuelt lås til førerhuset, lastemåte, sikring av lasten (gjelder bare gruppe C, C+E, C1 og C1+E),

8.1.7. kontrollere koplingsinnretningen og bremsetilkoplingen og de elektriske tilkoplingene (gjelder bare
gruppe C+E, C1+E, D+E og D1+E),

8.1.8. være i stand til å treffe særlige tiltak i forbindelse med kjøretøyets sikkerhet, kontrollere karosseri,
lastedører, nødutganger, førstehjelpsutstyr, brannslokkingsapparater og annet sikkerhetsutstyr (gjelder
bare gruppe D, D+E, D1 og D1+E),

8.1.9. lesing av veikart, planlegging av en rute, herunder bruk av elektroniske navigasjonssystemer (valgfritt),

8.2. Særlige manøvrer som skal prøves med henblikk på trafikksikkerheten:

8.2.1. kopling av tilhenger til og fra tilhørende motorvogn (gjelder bare gruppe C+E, C1+E, D+E, D1+E);
denne manøvren skal startes med kjøretøyet og tilhengeren stående side ved side (det vil si ikke etter
hverandre på en rett linje) (gjelder bare gruppe C+E, C1+E, D+E, D1+E),
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8.2.2. rygge langs en kurve med en profil som medlemsstatene selv kan fastsette,

8.2.3. parkere på sikker måte for å laste av eller på ved en lasterampe eller -plattform eller lignende anlegg
(gjelder bare gruppe C, C+E, C1 og C1+E),

8.2.4. parkere for å la busspassasjerer stige på og av på sikker måte (gjelder bare gruppe D, D+E, D1 og D1+E).

8.3. Atferd i trafikken

Kandidatene skal foreta alle de følgende handlinger under normale trafikkforhold, på en sikker måte
og idet de tar alle nødvendige forholdsregler:

8.3.1. forlate en parkeringsplass, fortsette kjøring etter en stopp i trafikken, kjøre ut fra en utkjørsel,

8.3.2. kjøre på rett vei, passere motgående kjøretøyer, også på steder med innsnevringer,

8.3.3. kjøre gjennom kurver,

8.3.4. veikryss: nærme seg og passere X-kryss og T-kryss,

8.3.5. endre retning: svinge til høyre og til venstre, skifte kjørefelt,

8.3.6. kjøre inn på/forlate motorveier eller eventuelle lignende anlegg: påkjøring i akselerasjonsfelt,
avkjøring i retardasjonsfelt,

8.3.7. forbikjøring/passering: kjøre forbi andre kjøretøyer (om mulig), passere hindringer som for eksempel
parkerte biler, bli forbikjørt av andre kjøretøyer (om mulig),

8.3.8. særlige veistrukturer (om mulig): beherske rundkjøringer, planoverganger, sporveis- og bussholde-
plasser, fotgjengeroverganger, opp- og nedkjøring i lange oppover- eller nedoverbakker,

8.3.9. ta de nødvendige forholdsregler før kjøretøyet forlates.

9. Vurdering av ferdighets- og atferdsprøven

9.1. Vurderingen skal i alle trafikksituasjoner gjenspeile kandidatens fortrolighet med de ulike
innretningene i kjøretøyet og hvor sikkert vedkommende kjører i trafikken. Sensor skal føle seg trygg
mens prøvingen pågår. Ved kjørefeil eller farlig atferd som setter prøvekjøretøyets, passasjerenes eller
andre trafikanters umiddelbare sikkerhet i fare, anses prøven som ikke bestått uansett om sensoren
eller en passasjer må gripe inn eller ikke. Sensor kan imidlertid fritt avgjøre om den praktiske prøven
skal fullføres eller ikke.

Sensorene må opplæres til å foreta en korrekt vurdering av kandidatenes evne til å kjøre sikkert. Sensorenes
arbeid skal kontrolleres og overvåkes av et organ som er godkjent av medlemsstaten, med henblikk på å
sikre en korrekt og enhetlig vurdering av feil, i samsvar med standardene fastsatt i dette vedlegg.

9.2. Ved vurderingen skal sensorene ta særlig hensyn til om en kandidat utviser defensiv og høflig atferd
bak rattet. Ved denne vurderingen skal det tas hensyn til kjørestilen i sin helhet, og sensor skal ta
hensyn til det samlede inntrykket kandidaten gir. Kriteriene omfatter tilpasset og bestemt (sikker)
kjøring der det tas hensyn til vei- og værforhold, de øvrige kjøretøyene og andre trafikanters interesser
(særlig de som er mer utsatt) samt evnen til å forutse situasjoner.

9.3. Sensor skal i tillegg vurdere kandidaten i forhold til følgende faktorer:

9.3.1. kontroll over kjøretøyet, herunder følgende elementer: riktig bruk av bilbelte, speil, hodestøtte og sete,
riktig bruk av lys og annet utstyr, riktig bruk av kopling, girkasse, gasspedal, bremseanlegg (herunder
et eventuelt tredje bremseanlegg) og styring, kontroll over kjøretøyet under varierende forhold og ved
forskjellige hastigheter, stabilitet på veien, kjøretøyets vekt, mål og egenskaper, lastens vekt og art
(gjelder bare gruppe B+E, C, C+E, C1, C1+E, D+E og D1+E), passasjerenes komfort (gjelder bare
gruppe D, D+E, D1 og D1+E) (ingen voldsom akselerasjon, myk kjøring og ingen plutselig bremsing),

9.3.2. grad av økonomisk og miljøvennlig kjøring, idet det tas hensyn til motorens turtall, skifte av gir,
bremsing og akselerasjon (gjelder bare gruppe B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 og D1+E),

9.3.3. observasjonsevne: i alle retninger, riktig bruk av speil, syn på langt, mellomlangt og nært hold,

9.3.4. forkjørsrett/vikeplikt: forkjørsrett i X-kryss og T-kryss, vikeplikt i andre situasjoner (for eksempel ved
sving, skifte av kjørefelt, særlige manøvrer),
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9.3.5. riktig plassering på veien, i kjørefeltet, i rundkjøringer og i svinger samt om plasseringen er egnet for
vedkommende type kjøretøy og dets egenskaper, planlegging av kjøringen,

9.3.6. sikkerhetsmargin: passende avstand forover og til siden, passende avstand til andre trafikanter,

9.3.7. hastighet: overholdelse av høyeste tillatte hastighet, tilpassing av farten til vær- og trafikkforhold og eventuelt
til gjeldende nasjonale fartsgrenser, kjøring ved hastighet som gjør det mulig å stoppe innenfor et synlig og
ledig veistykke, tilpassing av hastighet til den generelle hastigheten andre trafikanter av samme type holder,

9.3.8. trafikklys, skilt og andre elementer: korrekt atferd ved trafikklys, overholdelse av anvisninger fra
personer som dirigerer trafikken, korrekt atferd ved veiskilt (forbuds- eller påbudsskilt), fornuftig
opptreden ved veimerking,

9.3.9. signalgiving: nødvendige og korrekte signaler i rett tid, korrekt angivelse av retning, korrekt atferd i
forhold til alle signaler som gis av andre trafikanter,

9.3.10. bremsing og stopping: fartsreduksjon i tide, bremsing eller stopp alt etter forholdene, planlegging av
kjøringen, bruk av de ulike bremseanleggene (gjelder bare gruppe C, C+E, D og D+E), bruk av andre
systemer for fartsreduksjon enn bremsene (gjelder bare gruppe C, C+E, D og D+E).

10. Prøvens varighet

Prøvens varighet og den distanse som tilbakelegges, må være tilstrekkelige til at ferdighetene og atferden
fastsatt i del B i dette vedlegg skal kunne vurderes. Kjøretiden for atferdsprøven må under ingen
omstendigheter være kortere enn 25 minutter for gruppe A, B og B+E, og 45 minutter for de øvrige gruppene.
Denne tiden omfatter ikke mottak av kandidaten, forberedelse av kjøretøyet, teknisk kontroll av kjøretøyet
med henblikk på trafikksikkerheten, særlige manøvrer og meddelelse av resultatet av den praktiske prøven.

11. Prøvested

Den del av prøven som gjelder vurdering av den tekniske beherskelsen av kjøretøyet, kan foregå på et
særlig prøveområde. Den del av prøven som gjelder vurdering av atferden i trafikken, skal om mulig
finne sted på veier utenfor tettbebyggelser, på motorgater og motorveier (eller lignende) samt i bygater
(boligområder, områder med fartsgrense på 30 og 50 km/t, urbane motorgater) som skal gjenspeile de
ulike typer vanskeligheter som en fører vil kunne møte. Det er også ønskelig at prøven finner sted
under forhold med varierende trafikktetthet. Kjøretiden på vei bør utnyttes på beste måte for at
kandidaten skal kunne vurderes i alle de forskjellige typer trafikkområder som en fører vil kunne møte,
idet det legges særlig vekt på overgang fra en type område til en annet.

II. KUNNSKAPER, FERDIGHETER OG ATFERD SOM KREVES FOR Å FØRE MOTORVOGNER

Alle førere av motorvogn skal av hensyn til sikker kjøring ha kunnskaper og ferdigheter samt utvise en atferd som
gjør dem i stand til å :
– oppfatte farene i trafikken og bedømme hvor alvorlige de er,
– ha tilstrekkelig kontroll over kjøretøyet til at det ikke oppstår farlige situasjoner, og reagere riktig dersom slike

situasjoner oppstår,
– overholde trafikkreglene, særlig slike som skal hindre trafikkulykker og sikre jevn flyt i trafikken,
– oppdage større tekniske feil ved kjøretøyet, særlig feil som utgjør en fare for sikkerheten, og få dem rettet opp

på en hensiktsmessig måte,
– være oppmerksom på alle faktorer som påvirker førerens atferd (f.eks. alkohol, tretthet, nedsatt syn osv.), slik

at de har full bruk av de evner som er nødvendige for trafikksikkerheten,
– ved hensynsfull opptreden å bidra til sikkerheten for andre trafikanter, særlig de svakeste og mest utsatte.

Medlemsstatene kan vedta de bestemmelser som er nødvendige for å sikre at de førere som ikke lenger har de
kunnskaper og ferdigheter og den atferd som er beskrevet i nr. 1-9, kan få gjenoppfrisket disse kunnskapene og
ferdighetene og fortsatt utvise den atferd som er nødvendig for å føre motorvogn.»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern
av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband
med kjemiske agensar på arbeidsplassen(1), særleg artikkel 3
nr. 2, 

med tilvising til fråsegna frå Det rådgjevande utvalet for
tryggleik, hygiene og helsevern på arbeidsplassen og 

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av direktiv 98/24/EF skal Kommisjonen, i
form av rettleiande grenseverdiar for eksponering i
arbeidet som skal fastsetjast på fellesskapsplan, gjere
framlegg om europeiske mål for vern av arbeidstakarar
mot risikoen i samband med kjemiske agensar. 

2) I samband med utføringa av denne oppgåva skal
Kommisjonen få hjelp av Vitskapsutvalet for yrkes-
hygieniske grenseverdiar, som er oppnemnt ved
kommisjonsavgjerd 95/320/EF(2). 

3) Medlemsstatane skal fastsetje ein nasjonal grenseverdi
for eksponering i arbeidet for alle kjemiske agensar som
har ein rettleiande grenseverdi for eksponering i arbeidet
som er fastsett på fellesskapsplan, samstundes som det
vert teke omsyn til fellesskapsgrenseverdien, og dei skal
avgjere korleis grenseverdien skal vere, i samsvar med
nasjonal lovgjeving og praksis.

4) Rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet bør
reknast som ein viktig del av heilskapsmetoden for å
verne arbeidstakarar mot risikoen i samband med
kjemiske agensar.

5) Ei første og andre liste over rettleiande grenseverdiar for
eksponering i arbeidet vart fastsett ved kommisjons-
direktiv 91/322/EØF(3) og 96/94/EF(4) på grunnlag av

føresegnene i rådsdirektiv 80/1107/EØF av 27. november
1980 om vern av arbeidstakere mot farer ved å være
utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske agenser i
arbeidet(5).

6) Direktiv 80/1107/EØF vart oppheva ved direktiv
98/24/EF med verknad frå 5. mai 2001.

7) Dei rettleiande grenseverdiane for eksponering i arbeidet
som vart fastsette ved direktiv 91/322/EØF og 96/94/EF
innan ramma av direktiv 80/1107/EØF, bør vedtakast på
nytt innan ramma av direktiv 98/24/EF.

8) Lista som er førd opp i vedlegget, inneheld dei stoffa som
er nemnde i vedlegget til direktiv 96/94/EF, og omfattar
dessutan ein del andre agensar som Vitskapsutvalet for
yrkeshygieniske grenseverdiar har tilrådd at det bør
fastsetjast grenseverdiar for med omsyn til eksponering i
arbeidet, etter vurdering av dei nyaste vitskaplege dataa
om helseverknader og tilgjengelege måleteknikkar. Av
omsyn til klarleiken bør direktiv 96/94/EF difor
omarbeidast.

9) For å ta omsyn til verknadene av kortvarig eksponering
bør det for visse stoff fastsetjast grenseverdiar for
eksponering over kort tid.

10) For å sikre eit best mogleg vernenivå er det for visse
agensar naudsynt å ta omsyn til mogleg opptak gjennom
huda.

11) Dette direktivet er eit konkret ledd i verkeleggjeringa av
den sosiale dimensjonen i den indre marknaden.

12) Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald
av artikkel 17 i rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989
om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes
sikkerhet og helse på arbeidsplassen(6) –

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

I dette direktivet er det fastsett rettleiande grenseverdiar på
fellesskapsplan for eksponering i arbeidet for dei kjemiske
agensane som er førde opp i vedlegget.

KOMMISJONSDIREKTIV 2000/39/EF

av 8. juni 2000

om fastsetjing av ei første liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i samband med gjennomføringa
av rådsdirektiv 98/24/EF om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar

på arbeidsplassen(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 142 av 16.6.2000, s. 47, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 19/2001 av 23. februar 2001 om
endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (Helse og tryggleik på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik handsaming av kvinner og menn), sjå
EØS-tillegget til Tidend for Dei Europeiske Fellesskapa nr. 22 av
26.4.2001, s. 16.

(1) TEF L 131 av 5.5.1998, s. 11. 
(2) TEF L 188 av 9.8.1995, s. 14.
(3) TEF L 177 av 5.7.1991, s. 22.
(4) TEF L 338 av 28.12.1996, s. 86.

(5) TEF L 327 av 3.12.1980, s. 8.
(6) TEF L 183 av 29.6.1989, s. 1.

2001/EØS/57/30
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Artikkel 2

Medlemsstatane skal fastsetje nasjonale grenseverdiar for
eksponering i arbeidet for dei agensane som er førde opp i
vedlegget, samstundes som det vert teke omsyn til fellesskaps-
grenseverdiane.

Artikkel 3

1. Medlemsstatane skal seinast 31. desember 2001 setje i
kraft dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg
etter dette direktivet. Dei skal straks melde frå til
Kommisjonen om dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal
dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til
direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset
korleis tilvisinga skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal syte for at teksta til dei intern-
rettslege føresegnene som dei vedtek på det området som dette
direktivet omfattar, vert send til Kommisjonen.

Artikkel 4

Direktiv 96/94/EF vert oppheva med verknad frå den datoen
som er nemnd i artikkel 3 nr. 1.

Artikkel 5

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 6

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 8. juni 2000.

For Kommisjonen

Anna DIAMANTOPOULOU

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

RETTLEIANDE GRENSEVERDIAR FOR EKSPONERING I ARBEIDET

Grenseverdiar

Einecs (1) CAS (2) Nemninga til agensen 8 timar (4) Kortvarig (5) Merknad (3)

mg/m3 (6) ppm (7) mg/m3 (6) ppm (7)

200-467-2 60-29-7 Dietyleter 308 100 616 200 –

200-662-2 67-64-1 Aceton 1 210 500 – – –

200-663-8 67-66-3 Triklormetan 10 2 – – Hud

200-756-3 71-55-6 1,1,1-Trikloretan 555 100 1 110 200 –

200-834-7 75-04-7 Etylamin 9,4 5 – – –

200-863-5 75-34-3 1,1-Dikloretan 412 100 – – Hud

200-870-3 73-44-5 Fosgen 0,08 0,02 0,4 0,1 –

200-871-9 75-45-6 Klordifluormetan 3 600 1 000 – – –

201-159-0 78-93-3 Butanon 600 200 900 300 –

201-176-3 79-09-4 Propionsyre 31 10 62 20 –

202-422-2 95-47-6 o-Xylen 221 50 442 100 Hud

202-425-9 95-50-1 1,2-Diklorbenzen 122 20 306 50 Hud

202-436-9 95-63-6 1,2,4-Trimetylbenzen 100 20 – – –

202-704-5 98-82-8 Kumen 100 20 250 50 Hud

202-705-0 98-83-9 2-Fenylpropen 246 50 492 100 –

202-849-4 100-41-4 Etylbenzen 442 100 884 200 Hud

203-313-2 105-60-2 e-Kaprolaktam (støv og damp) 10 – 40 – –

203-388-1 106-35-4 3-Heptanon 95 20 – – –

203-396-5 106-42-3 p-Xylen 221 50 442 100 Hud

203-400-5 106-46-7 1,4-Diklorbenzen 122 20 306 50 –

203-470-7 107-18-6 2-Propen-1-ol 4,8 2 12,1 5 Hud

203-473-3 107-21-1 Etylenglykol 52 20 104 40 Hud

203-539-1 107-98-2 1-Metoksy-2-propanol 375 100 568 150 Hud

203-550-1 108-10-1 Metylisobutylketon 83 20 208 50 –

203-576-3 108-38-3 m-Xylen 221 50 442 100 Hud

203-603-9 108-65-6 2-Metoksy-1-metyletylacetat 275 50 550 100 Hud

203-604-4 108-67-8 1,3,5-Trimetylbenzen 100 20 – – –

203-628-5 108-90-7 Klorbenzen 47 10 94 20 –

203-631-1 108-94-1 Sykloheksanon 40,8 10 81,6 20 Hud

203-632-7 108-95-2 Fenol 7,8 2 – – Hud

203-726-8 109-99-9 Tetrahydrofuran 150 50 300 100 Hud

203-737-8 110-12-3 5-Metyl-2-heksanon 95 20 – – –

203-767-1 110-43-0 2-Heptanon 238 50 475 100 Hud

203-808-3 110-85-0 Piperazin 0,1 – 0,3 – –

203-905-0 111-76-2 2-Butoksyetanol 98 20 246 50 Hud

203-933-3 112-07-2 2-Butoksyetylacetat 133 20 333 50 Hud
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Grenseverdiar

Einecs (1) CAS (2) Nemninga til agensen 8 timar (4) Kortvarig (5) Merknad (3)

mg/m3 (6) ppm (7) mg/m3 (6) ppm (7)

204-065-8 115-10-6 Dimetyleter 1 920 1 000 – – –

204-428-0 120-82-1 1,2,4-Triklorbenzen 15,1 2 37,8 5 Hud

204-469-4 121-44-8 Trietylamin 8,4 2 12,6 3 Hud

204-662-3 123-92-2 3-Metyl-1-butylacetat 270 50 540 100 –

204-697-4 124-40-3 Dimetylamin 3,8 2 9,4 5 –

204-826-4 127-19-5 N,N-Dimetylacetamid 36 10 72 20 Hud

205-480-7 141-32-2 n-Butylakrylat 11 2 53 10 –

205-563-8 142-82-5 n-Heptan 2 085 500 – – –

208-394-8 526-73-8 1,2,3-Trimetylbenzen 100 20 – – –

208-793-7 541-85-5 5-Metyl-3-heptanon 53 10 107 20 –

210-946-8 626-38-0 1-Metylbutylacetat 270 50 540 100 –

211-047-3 628-63-7 Pentylacetat 270 50 540 100 –

620-11-1 3-Pentylacetat 270 50 540 100 –

625-16-1 Amylacetat, tert 270 50 540 100 –

215-535-7 1330-20-7 Xylen, blanding av isomerar, 

reint 221 50 442 100 Hud

222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 – – – Hud

231-634-8 7664-39-3 Hydrogenfluorid 1,5 1,8 2,5 3 –

231-131-3 7440-22-4 Sølv, metallisk 0,1 – – – –

231-595-7 7647-01-0 Hydrogenklorid 8 5 15 10 –

231-633-2 7664-38-2 Ortofosforsyre 1 – 2 – –

231-635-3 7664-41-7 Ammoniakk, vassfri 14 20 36 50 –

231-954-8 7782-41-4 Fluor 1,58 1 3,16 2 –

231-978-9 7783-07-5 Dihydrogenselenid 0,07 0,02 0,17 0,05 –

233-113-0 10035-10-6 Hydrogenbromid – – 6,7 2 –

247-852-1 26628-22-8 Natriumazid 0,1 – 0,3 – Hud

252-104-2 34590-94-8 2-Metoksymetyletoksypropanol 308 50 – – Hud

Uorganiske fluorid 2,5 – – – –

(1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances (Europeisk liste over eksisterande marknadsførde kjemiske stoff).
(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.
(3) Dersom merknaden «Hud» står til ein grenseverdi, tyder dette at ei større mengd av stoffet kan takast opp gjennom huda.
(4) Målt eller utrekna i høve til ein referanseperiode som er eit tidsvege gjennomsnitt i åtte timar.
(5) Ein grenseverdi som ikkje bør overskridast, og som gjeld for ein eksponeringsperiode på 15 minuttar, med mindre noko anna er nemnt.
(6) mg/m3 = milligram per kubikkmeter luft ved 20 °C og 101,3 kPa.
(7) ppm = milliondelar etter volum i luft (ml/m3).
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særleg artikkel 5, og

ut frå desse synsmåtane:

Etter artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 880/92 skal vilkåra for
tildeling av fellesskapsmiljømerket fastsetjast for kvar
produktgruppe.

I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 er det fastsett
at den innverknaden som eit produkt har på miljøet, skal
vurderast ut frå dei særskilde kriteria for produktgruppene.

Kommisjonen har ved vedtak 94/924/EF(2) og 94/925/EF(3)
fastsett miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket
til toalettpapir og tørkerullar som etter artikkel 3 i det nemnde
vedtaket skal gjelde fram til 14. november 1997.

Det bør gjerast eit nytt vedtak der det vert fastsett særskilde
miljøkriterium for desse produktgruppene som skal gjelde i eit
nytt tidsrom på tre år rekna frå det tidspunktet då dei førre
kriteria slutta å gjelde.

Dei kriteria som vart fastsette ved vedtak 94/924/EF og
94/925/EF, bør reviderast, slik at det vert teke omsyn til
marknadsutviklinga.

Dei miljøkriteria som gjeld for toalettpapir, tørkerullar og
andre typar mjukpapir, bør samlast i eitt dokument.

Etter artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 880/92 skal òg dei
særskilde miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket
for kvar produktgruppe og tidsrommet som dei skal gjelde for,
fastsetjast etter framgangsmåten i artikkel 7, etter at den
samrådsordninga som er nemnd i artikkel 6, er avslutta.

I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92 har
Kommisjonen rådspurt dei viktigaste interessegruppene i eit
samrådsforum.

Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av artikkel
7 i forordning (EØF) nr. 880/92 –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Produktgruppa «mjukpapir» (heretter kalla «produktgruppa»)
vert definert på følgjande måte:

«Ark eller rullar av papir som er meint for personleg
hygiene, oppsuging av væsker og/eller reingjering av
skitne overflater. Mjukpapiret er vanlegvis sett saman av
kreppa eller prega papir i eitt eller fleire lag. Produkt-
gruppa omfattar ikkje laminerte papirprodukt.»

KOMMISJONSVEDTAK

av 7. januar 1998

om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapir(*)

(98/94/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 19 av 24.1.1998, s. 77, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 20/2001 av 23. februar 2001 om
endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø), sjå EØS-tillegget til Tidend
for Dei Europeiske Fellesskapa nr. 22 av 26.4.2001, s. 17.

(1) TEF L 99 av 11.4.1992, s. 1.
(2) TEF L 364 av 31.12.1994, s. 24.
(3) TEF L 364 av 31.12.1994, s. 32.
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Artikkel 2

Den innverknaden som den produktgruppa som er definert i
artikkel 1, har på miljøet, skal vurderast ut frå dei særskilde
miljøkriteria som er førde opp i vedlegget.

Artikkel 3

Definisjonen av og dei særskilde miljøkriteria for produkt-
gruppa skal gjelde frå 1. januar 1998 til 31. desember 2000.

Artikkel 4

For administrative føremål vert produktgruppa tildelt
kodenummeret «004» av Kommisjonen.

Artikkel 5

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 7. januar 1998.

For Kommisjonen

Ritt BJERREGAARD

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

MÅLSETJING

For at mjukpapir skal kunne tildelast miljømerket, må det stette kriteria i dette vedlegget, som har som mål å

– redusere utslepp av giftige eller på andre måtar ureinande stoff i vatn,

– redusere miljøskadar eller -risiko som følgje av energiforbruk (global oppvarming, forsuring, utarming
av ressursar som ikkje kan fornyast) ved å minske utsleppa i lufta,

– fremje skyldnaden til å innsjå at det er naudsynt å nytte gode forvaltingsprinsipp for å verne skogane,

– avgrense avfallsmengda og fremje effektiv bruk av avfall.

Det fiberhaldige råstoffet til papirproduksjonen skal vere papirmasse som er framstilt av plantefibrar eller
papiravfall, eller blandingar av dette. Alle nye fibrar skal stamme frå regionar der det vert praktisert berekraftig
skogsforvalting.

Kriteria er fastsette på eit nivå som fremjar tildeling av miljømerket til produkt som er framstilte av attvunne
fibrar, men tillèt òg produkt som er framstilte av nye fibrar ved hjelp av teknikkar som svarar til dei strengaste
miljøstandardane.

Miljøkriterium

1. Utslepp i vatn og i lufta

i) Verknaden til produktet med omsyn til parametrane KOF, AOX, CO2 og SO2 skal uttrykkjast som
lastpoeng i høve til ein referanseverdi (som vert kalla «koeffisienten» for kvar parameter).

Tabell 1

Koeffisientar og terskelverdiar for utsleppsparametrar

Koeffisientar (C), Terskelverdiar (H),

kg/ADT(1) papir kg/ADT(1) papir

1. Utslepp av organiske stoff i vatn (KOF) C1 = 15 H1 = 40
2. Klorerte organiske stoff (AOX) C2 = 0,2 H2 = 0,5
3. Karbondioksid (CO2) C3 = 1 500 H3 = 3 750
4. Svoveldioksid (uttrykt som S) C4 = 1,0 H4 = 2,5

(1) ADT = air dried tonne (lufttørka tonn)

ii) Lastpoenga, L, vert rekna ut slik likning 1 viser. Det faktiske utsleppet for kvar parameter bør dividerast
med den tilsvarande koeffisienten for denne parameteren.

Li = (utslepp av parameteren i)/Ci (likning 1)

iii) Den samla summen av lastpoeng, P, vert rekna ut ved hjelp av likning 2 ved å summere lastpoenga for
kvar parameter.

P = L1 + L2 + L3 + L4 (likning 2)

iv) Dersom utsleppa av parametrane KOF, AOX, CO2 og SO2 for eit produkt er større enn dei verdiane som
er oppførde som grenseverdiar i tabell 1, kan produktet ikkje tildelast miljømerket.

v) For å oppnå miljømerket må den samla summen av lastpoeng (P) ikkje overstige 4 poeng.
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2. Skogsforvalting

Det skal leggjast fram ei fråsegn, eit dokument, eit regelverk eller ei stadfesting som skal gjelde for operatørar
med ansvar for å forvalte skogane der fibrane kjem frå, og som skal sikre gjennomføringa av prinsipp og tiltak
med sikte på å tryggje ei berekraftig forvalting av skogane(1).

For skogane i Europa skal dei førnemnde prinsippa og tiltaka svare til dei retningslinjene for berekraftig
skogsforvalting som vart vedtekne innanfor ramma av konferansen om vern av skogane i Europa (Helsinki,
1993). Utanfor Europa skal dei 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 inititativ (Den internasjonale organisasjonen for tropisk tømmer (ITTO), Montreal-prosessen,
Tarapoto-prosessen, UNEP-/FAO-initiativet for tørre område i Afrika).

3. Minst mogleg fast avfall

Alle produsentar av papirmasse, papir og foredla mjukpapirprodukt skal ha ei ordning for handsaming av
avfall og restprodukt frå produksjonsanlegga. Ordninga skal dokumenterast eller gjerast greie for i søknaden
og minst innehalde opplysningar på følgjande punkt:

– framgangsmåtar for sortering og bruk av materiale frå avfallsstraumen som kan attvinnast,

– framgangsmåtar for attvinning av materiale til annan bruk, t.d. forbrenning for å skaffe damp til
produksjonsprosessen,

– framgangsmåtar for handsaming av farleg avfall(2).

4. Dugleik

Produktet skal vere eigna til den påtenkte bruken.

Forbrukarinformasjon

Emballasjen til produktet skal vere påførd følgjande opplysningar:

For å gjere forbrukarinformasjonen meir utfyllande kan produsenten dessutan opplyse om innhaldet av attvunne
fibrar i prosent.

Teknisk tillegg

Definisjonar og prøvingskrav

Alle utsleppsparametrar

Målingane eller massebalansen skal ta utgangspunkt i produksjonen i eit tidsrom på tolv månader. Dersom det
dreier seg om eit nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal målingane ta utgangspunkt i minst tre etterfølgjande
månader med stabil drift av anlegget. Målingane skal vere representative for det aktuelle tidsrommet.

Dersom eit produkt er framstilt av ulike papirmassekvalitetar, skal utsleppsverdiane for produksjonen av
papirmasse reknast ut som vegne gjennomsnitt av all papirmasse som er nytta. Dei samla utsleppsverdiane skal
reknast ut ved å leggje saman utsleppa frå produksjonen av papirmasse og utsleppa frå produksjonen av mjukpapir.
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Dette produktet er tildelt fellesskapsmiljømerket fordi

– det medverkar til å minske vassureining, global oppvarming, avfallsmengd og forsuring,

– det medverkar til å verne skogane.

(1) Krevst ikkje for 100 % attvunne papir eller for produkt framstilte av fibrar som ikkje er frå tre.
(2) Slik det er fastlagt av reguleringsstyresmaktene i staten der handsaminga finn stad.



Dersom ein papirmasse- eller papirprodusent framstiller fleire ulike produkt ved det same anlegget, kan utsleppa
delast inn etter kvart einskilt produkt. Ei slik inndeling gjer det mogleg å skilje mellom framstillinga av eit produkt
som er tildelt miljømerket, og framstillinga av andre produkt. Ei slik inndeling skal dokumenterast godt ved
tekniske målingar og vurderingar.

Målingar av utslepp i vatn skal gjerast på prøver som ikkje er filtrerte og ikkje dannar botnfall, anten etter
handsaming i anlegget eller etter handsaming ved eit offentleg reinseanlegg. Prøvingar av KOF og AOX skal
utførast av uavhengige prøvingsinstitutt eller godkjende laboratorium. Laboratoria til produksjonsanlegga kan òg
nyttast dersom dei lokale styresmaktene som har ansvaret for drifta ved og utsleppa frå anlegga, godkjenner dei
anleggsinterne prøvingsprogramma. I slike høve skal søkjaren leggje fram dei rapportane som er utarbeidde for
styresmaktene, på det vilkåret at dei stettar krava i dette tekniske tillegget.

Kjemisk oksygenforbruk (KOF)

KOF skal målast i samsvar med ISO-standard 6060 eller tilsvarande standardar.

Prøvingane skal utførast minst éin gong i månaden.

Adsorberbare organiske halogen (AOX)

AOX skal målast i samsvar med ISO-standard 9562 eller tilsvarande standardar.

Prøvingane skal utførast minst éin gong i månaden. Dersom prøvingane vert utførde over eit kortare tidsrom enn
éitt år, skal dei utførast minst over eit tidsrom på tre månader. Det krevst ingen målingar av AOX dersom det ikkje
vert nytta klorhaldige kjemikaliar.

Karbondioksid, CO2

Søkjaren skal leggje fram ei oversikt over utsleppa av karbondioksid i lufta. Oversikta skal omfatte alt brensel som
ikkje kan fornyast, og som vert nytta ved anlegga i produksjonen av papirmasse og papir, og skal òg omfatte
innkjøpt elektrisitet. CO2-ekvivalentar for energiforbruket ved anlegga er oppførde i tabell 2.

Tabell 2

CO2-ekvivalentar for brensel som ikkje kan fornyast

Brensel CO2-utslepp Eining

Kol 95 g CO2/MJ
Råolje 73 g CO2/MJ
Brennolje 1 74 g CO2/MJ
Brennolje 2-5 77 g CO2/MJ
Bensin 69 g CO2/MJ
Naturgass 56 g CO2/MJ
Elektrisitet frå nettet (1) 400 g CO2/kWh

(1) Europeisk gjennomsnitt

Svovel

Søkjaren skal leggje fram ei oversikt over utsleppa av svovel i lufta. Oversikta skal omfatte alle utslepp av svovel
som skjer under produksjonen av papirmasse og papir, bortsett frå utslepp i samband med produksjon av
elektrisitet til distribusjon over nettet. Målingane skal femne om attvinningskjelar, kalkomnar, dampkjelar og
destruksjonsomnar for gassar med sterk lukt, dersom slike finst. Det skal gjerast greie for diffuse utslepp frå
ukjende kjelder.

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 57/280 15.11.2001

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



Skogsforvalting

Papirmasseprodusenten skal dokumentere skriftleg at fibrane som vert nytta til produksjon av mjukpapir, anten er
attvunne eller framstilte av nye fibrar som stammar frå skogar som vert forvalta i samsvar med dei førnemnde
prinsippa og kriteria.

Avfallshandtering

Søkjaren skal leggje fram eit dokument der det er gjort greie for framgangsmåtane for handtering av avfall og
reststoff frå dei ulike stadia i produksjonen av papirmasse og papir, i samsvar med dei førnemnde krava.

Dugleik

Søkjaren skal leggje fram prov på at produktet er eigna til den påtenkte bruken. Slike prov kan omfatte resultat frå
prøving som er utførd etter passande ISO- eller CEN-prøvingsmetodar, men kan òg omfatte anleggsinterne
prøvingsmetodar. Nærmare opplysningar om framgangsmåtane for prøvinga skal leggjast ved søknaden.
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(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 155 av 28.6.2000, s. 63, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 20/2001 av 23. februar 2001 om
endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø), sjå EØS-tillegget til Tidend
for Dei Europeiske Fellesskapa nr. 22 av 26.4.2001, s. 17.

(1) TEF L 99 av 11.4.1992, s. 1.
(2) TEF L 19 av 24.1.1998, s. 77.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EØF) nr. 880/92 av 23. mars
1992 om en fellesskapsordning for tildeling av miljømerke(1),
særleg artikkel 5 nr. 1 andre leddet, og

ut frå desse synsmåtane:

1) Etter artikkel 5 nr. 1 første leddet i forordning (EØF) nr.
880/92 skal vilkåra for tildeling av fellesskapsmiljømerket
fastsetjast for kvar produktgruppe.

2) I artikkel 10 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 880/92 er det
fastsett at den innverknaden som eit produkt har på miljøet,
skal vurderast ut frå dei særskilde kriteria for
produktgruppene.

3) Kommisjonen har ved vedtak 98/94/EF(2) fastsett
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til
mjukpapir som etter artikkel 3 i det nemnde vedtaket skal
gjelde fram til 31. desember 2000.

4) Fellesskapsmiljømerket er vorte tildelt fleire produkt i
denne produktgruppa.

5) Tidsrommet som definisjonen av produktgruppa og
miljøkriteria skal gjelde for, bør lengjast utan endringar
med eitt år, slik at revisjonen av denne produktgruppa kan
fullførast.

6) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 880/92 har
Kommisjonen rådspurt dei viktigaste interessegruppene i
eit samrådsforum.

7) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av
artikkel 7 i forordning (EØF) nr. 880/92 –

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Artikkel 3 i vedtak 98/94/EF skal lyde:

«Artikkel 3

Definisjonen av og dei særskilde miljøkriteria for
produktgruppa skal gjelde frå 1. januar 1998 til 31.
desember 2001.»

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 15. juni 2000.

For Kommisjonen

Margot WALLSTRÖM

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. juni 2000

om endring av vedtak 98/94/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapir(*)

[meldt under nummeret K(2000) 1593]

(2000/413/EF)
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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september
1996 om integrert forebygging og begrensning av
forurensning(1), særlig artikkel 15 nr. 3 og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 96/61/EF skal
medlemsstatene utarbeide en oversikt over og levere
opplysninger om vesentlige utslipp og kildene til disse.

2) Kommisjonen skal offentliggjøre resultatene fra denne
oversikten hvert tredje år og skal fastsette format og de
angivelser som er påkrevd for medlemsstatenes
oversending av opplysningene, etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 19 i direktiv 96/61/EF.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
komiteen som er nevnt i artikkel 19 i direktiv 96/61/EF –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal rapportere til Kommisjonen om
utslipp fra alle bedrifter der det foregår en eller flere av de
former for virksomhet som nevnes i vedlegg I til direktiv
96/61/EF.

2. Rapporten skal omfatte opplysninger om utslipp til luft
og vann for alle forurensende stoffer som overstiger
grenseverdiene. Både de forurensende stoffene og grense-
verdiene er angitt i vedlegg A1.

3. Utslippsopplysningene skal oversendes for hver bedrift i
formatet i vedlegg A2, med en beskrivelse av alle former for
virksomhet som er nevnt i vedlegg I til direktiv 96/61/EF med
tilsvarende kildekategorier og NOSE-P-koder som fastsatt i
vedlegg A3.

4. Medlemsstatene skal oversende en oversiktsrapport til
Kommisjonen som omfatter de samlede rapporterte nasjonale
utslipp for hver kildekategori med hovedvirksomheten etter
vedlegg I og tilhørende NOSE-P-kode som fastsatt i vedlegg
A3.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sende en rapport til Kommisjonen
hvert tredje år.

2. Den første rapporten fra de respektive medlemsstater skal
sendes til Kommisjonen i juni 2003 med opplysninger om
utslipp i 2001 (alternativt 2000 eller 2002 dersom ikke
opplysninger for 2001 er tilgjengelige).

3. Den andre rapporten fra de respektive medlemsstater skal
sendes til Kommisjonen i juni 2006 med opplysninger om
utslipp i 2004.

4. Fra og med år T = 2008 og avhengig av resultatene fra
den andre rapporteringsperioden, oppfordres medlemsstatene
til å sende sine neste rapporter årlig til Kommisjonen i
desember år T med opplysninger om utslipp i år T – 1.

KOMMISJONSVEDTAK 2000/479/EF

av 17. juli 2000

om gjennomføring av et europeisk register over forurensende utslipp (EPER) i henhold til artikkel 15 i rådsdirektiv
96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) (*)

[meddelt under nummer K(2000) 2004]

(2000/479/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 192 av 28.7.2000, s. 36, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/200 av 23. februar 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 18.

(1) EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26.

2001/EØS/57/33
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Artikkel 3

1. Kommisjonen vil støtte nasjonale arbeidsgrupper
organisert av medlemsstatene, og vil senest i desember 2000 ha
utarbeidet et veiledningsdokument for gjennomføring av EPER
i samarbeid med representanter fra industrien og i samråd med
komiteen som er nevnt i artikkel 19 i direktiv 96/61/EF.

2. Veiledningsdokumentet for gjennomføring av EPER vil
inneholde nærmere beskrivelser av rapporteringsformater og
påkrevde opplysninger, herunder fortolkning av definisjoner,
dataenes kvalitet og dataenes behandling, henvisning til metoder
for beregning av utslipp samt sektorspesifikke dellister over
forurensende stoffer for kildekategoriene i henhold til vedlegg A3.

3. Etter hver rapporteringsperiode vil Kommisjonen
offentliggjøre resultatene fra medlemsstatenes rapporter og
evaluere rapporteringsprosessen innen seks måneder etter de
respektive medlemsstaters leveringsfrist som nevnt i artikkel 2.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal levere alle rapporterte opplysninger
ved hjelp av elektronisk dataoverføring.

2. Kommisjonen vil med bistand av Det europeiske
miljøvernbyrå offentliggjøre de rapporterte opplysningene på
Internett.

3. Spesifikke definisjoner som brukes i forbindelse med
utslippsrapportering er angitt i vedlegg A4.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. juli 2000.

For Kommisjonen

Margot WALLSTRÖM

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG A1

Liste over forurensende stoffer som skal rapporteres dersom grenseverdien overstiges

Forurensende stoffer Rapportering Luft Vann
Grenseverdi for Grenseverdi for 

luft i kg/år vann i kg/år

1. Miljøspørsmål (13) (11) (2)

CH4 x 100 000

CO x 500 000

CO2 x 100 000 000

HFC x 100

N2O x 10 000

NH3 x 10 000

NMVOC x 100 000

NOx som NO2 x 100 000

PFC x 100

SF6 x 50

SOx som SO2 x 150 000

Total – nitrogen som N x 50 000

Total – fosfor som P x 5 000

2. Metaller og metallforbindelser (8) (8) (8)

As og -forbindelser total, som As x x 20 5

Cd og -forbindelser total, som Cd x x 10 5

Cr og -forbindelser total, som Cr x x 100 50

Cu og -forbindelser total, som Cu x x 100 50

Hg og -forbindelser total, som Hg x x 10 1

Ni og -forbindelser total, som Ni x x 50 20

Pb og -forbindelser total, som Pb x x 200 20

Zn og -forbindelser total, som Zn x x 200 100

3. Klorerte organiske forbindelser (15) (12) (7)

Dikloretan-1,2 (DCE) x x 1 000 10

Diklormetan (DCM) x x 1 000 10

Kloralkaner (C10-13) x 1

Heksaklorbenzen (HCB) x x 10 1

Heksaklorbutadien (HCBD) x 1
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Forurensende stoffer Rapportering Luft Vann
Grenseverdi for Grenseverdi for 

luft i kg/år vann i kg/år

Heksaklorsykloheksan (HCH) x x 10 1

Halogenerte organiske forbindelser som AOX x 1 000

PCDD + PCDF (dioksiner + furaner) som Teq x 0,001

Pentaklorfenol (PCP) x 10

Tetrakloreten (PER) x 2 000

Tetraklormetan (TCM) x 100

Triklorbenzener (TCB) x 10

1,1,1-Trikloretan (TCE) x 100

Trikloretylen (TRI) x 2 000

Triklormetan x 500

4. Andre organiske forbindelser (7) (2) (6)

Benzen x 1 000

Benzen, toluen, etylbenzen, xylener som BTEX x 200

Bromert difenyleter x 1

Organiske tinnforbindelser som total Sn x 50

Polysykliske aromatiske hydrokarboner x x 50 5

Fenoler som total C x 20

Total organisk karbon (TOC) som total C x 50 000
eller KOF/3

5. Andre forbindelser (7) (4) (3)

Klorider som total C1 x 2 000 000

Klor og uorganiske forbindelser som HCI x 10 000

Cyanider som total CN x 50

Fluorider som total F x 2 000

Fluor og uorganiske forbindelser som HF x 5 000

HCN x 200

PM10 x 50 000

Antall forurensende stoffer 50 37 26
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VEDLEGG A2

Rapporteringsformat for medlemsstatenes utslippsopplysninger

Bestemmelse av bedriften

Morselskapets navn
Bedriftens navn
Bedriftens adresse/by
Postnummer/stat
Geografiske koordinater
NACE-kode (4 sifre)
Viktigste økonomiske virksomhet
Produksjonsmengde (valgfritt)
Reguleringsmyndighet (valgfritt)
Antall anlegg (valgfritt)
Antall driftstimer årlig (valgfritt)
Antall ansatte (valgfritt)

Alle kategorier virksomhet og alle prosesser etter vedlegg I Virksomhetskoder (NOSE-P, ≥ fem tall etter
(etter vedlegg A3) vedlegg A3)

Virksomhet 1 (viktigste vedlegg I- virksomhet) Kode 1 (viktigste NOSE-P-kode)
Virksomhet 1 (viktigste vedlegg I- virksomhet) Kode 1 (viktigste NOSE-P-kode)
Virksomhet N Kode N

Data om utslipp til luft fra bedriften for hvert enkelt  forurensende Utslipp til luft
stoff som overskrider grenseverdien (etter vedlegg A1)

Forurensende stoff 1 M: målt
Forurensende stoff 1 C: beregnet i kg/år
Forurensende stoff N E: anslått

Data om utslipp til vann (direkte eller indirekte) fra bedriften Direkte utslipp til over- Indirekte utslipp ved over-
dor hvert enkelt forurensende stoff som overskrider flatevann føring (via kloakk) til
grenseverdien (etter vedlegg A1) eksternt renseanlegg

Forurensende stoff 1 M: målt
Forurensende stoff 1 C: beregnet i kg/år i kg/år
Forurensende stoff N E: anslått

Dato for oversending til Kommisjonen

Kontaktperson i medlemsstaten
Telefonnummer
Faksnummer
E-postadresse
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VEDLEGG A3

Kildekategorier og NOSE-P-koder som skal rapporteres

IPPC Kategori virksomhet etter vedlegg I NOSE-P NOSE-P-prosesser SNAP 2

(kildekategorier) (fordeling på NOSE-P-grupper)

1. Energiindustri

1.1. Forbrenningsanlegg > 50 MW 101.01 Forbrenningsprosesser > 300 MW 01-0301
(hele gruppen)

101.02 Forbrenningsprosesser > 50 og < 300 MW 01-0301
(hele gruppen)

101.04 Forbrenning i gassturbiner (hele gruppen) 01-0301

101.05 Forbrenning i stasjonære maskiner 01-0301
(hele gruppen)

1.2. Mineralolje- og gassraffinerier 105.08 Bearbeiding av petroleumsprodukter 0401
(produksjon av brensel)

1.3. Koksverk 104.08 Koksverksovner (produksjon av koks, 0104
petroleumsprodukter og kjernebrensel)

1.4. Anlegg for omdanning av kull til gass 104.08 Annen omdanning av fast brensel 0104
og/eller væske (produksjon av koks, petroleumsprodukter 

og kjernebrensel)

2. Metallproduksjon og metallbearbeiding

2.1./2.2./2.3./ Metallindustri og anlegg for røsting eller 104.12 Primær og sekundær metallproduksjon 0303
2.4./2.5./2.6. sintring av malm; eller sintringsanlegg (metallindustri

Anlegg for produksjon av jern og som innebærer forbrenning av brensel)
ferrolegeringer samt ikke-jernholdig metall

105.12 Karakteristiske prosesser for produksjon av
metaller og metallprodukter (metallindustri) 0403

105.01 Overflatebehandling av metall og plast 
(produksjonsprosesser til generelle formål)

3. Mineralindustri

3.1./3.3./.3.4./ Anlegg for produksjon av klinker (sement) 104.11 Produksjon av gips, asfalt, betong, sement, 0303
3.5. (> 500 t/dag), kalk (> 50 t/dag), glass glass, fibrer, murstein, fliser eller keramikk-

(> 20 t/dag), mineraler (> 20 t/dag) eller produkter (mineralproduktindustri som
keramikkprodukter (> 75 t/dag) innebærer forbrenning av brensel)

3.2. Anlegg for produksjon av asbest eller 105.11 Produksjon av asbest eller asbestbaserte 0406
asbestbaserte produkter produkter (mineralproduktindustri)

4. Kjemisk industri og kjemiske anlegg for
produksjon av:

4.1. Organiske basiskjemikalier 105.09 Produksjon av organiske kjemikalier 0405
(kjemisk industri)

107.03 Produksjon av løsemiddelbaserte organiske 0603
produkter (bruk av løsemidler)

4.2./4.3. Uorganiske basiskjemikalier eller gjødsel 105.09 Produksjon av uorganiske kjemikalier eller 0404
NPK-gjødsel (kjemisk industri)

4.4./4.6. Biocider og sprengstoff 105.09 Produksjon av plantevernmidler eller 0405
sprengstoff (kjemisk industri)

4.5. Legemidler 107.03 Produksjon av legemidler (bruk av løsemidler) 0603
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IPPC
Kategori virksomhet etter vedlegg I

NOSE-P
NOSE-P-prosesser 

SNAP 2
(kildekategorier) (fordeling på NOSE-P-grupper)

5. Avfallshåndtering

5.1./5.2. Anlegg for disponering eller gjenvinning 109.03 Forbrenning av farlig eller kommunalt 0902
av farlig avfall (> 10 t/dag) eller kommunalt avfall (avfallsforbrenning og pyrolyse)
avfall (> 3 t/time)

109.06 Fyllplasser (landbasert disponering av fast 0904
avfall)

109.07 Fysikalsk-kjemisk og biologisk 0910
avfallsbehandling (annen avfallshåndtering)

105.14 Regenerering/gjenvinning av avfallsstoffer 0910
(resirkuleringsindustri)

5.3./5.4. Anlegg for disponering av ufarlig avfall 109.06 Fyllplasser (landbasert disponering av fast 0904
(> 50 t/dag) og deponering (> 10 t/dag) avfall)

109.07 Fysikalsk-kjemisk og biologisk avfalls- 0910
behandling (annen avfallshåndtering)

6. Andre kategorier virksomhet etter vedlegg I

6.1. Industrianlegg for framstilling av papirmasse 105.07 Produksjon av papirmasse, papir og 0406
av tre eller annet fiberholdig materiale og papirvarer (hele gruppen)
papir eller papp (> 20 t/dag)

6.2. Anlegg for forbehandling av fibrer eller 105.04 Produksjon av tekstiler og tekstilprodukter 0406
tekstiler (> 10 t/dag) (hele gruppen)

6.3. Anlegg for garving av huder og skinn 105.05 Produksjon av lær og lærvarer (hele gruppen) 0406
(> 12 t/dag)

6.4. Slakterier (> 50 t/dag), anlegg for melke- 105.03 Framstilling av næringsmidler og 0406
produksjon (> 200 t/dag), andre animalske drikkevarer (hele gruppen)
råstoffer (> 75 t/dag) eller vegetabilske
råstoffer (> 300 t/dag)

6.5. Anlegg for disponering eller resirkulering 109.03 Forbrenning av dyreskrotter og avfall fra 0904
av dyreskrotter og avfall fra dyr (> 10 t/dag) dyr (avfallsforbrenning og pyrolyse)

109.06 Fyllplasser (landbasert disponering av fast 0904
avfall)

105.14 Resirkulering av dyreskrotter/avfall fra dyr 0910
(resirkuleringsindustri)

6.6. Anlegg for avl av fjørfe (> 40 000), svin 110.04 Tarmgjæring (hele gruppen) 1004
(> 2 000) eller purker (> 750)

110.05 Behandling av husdyrgjødsel (hele gruppen) 1005

6.7. Anlegg for overflatebehandling eller for 107.01 Påføring av maling (bruk av løsemidler) 0601
behandling av produkter ved bruk av
organiske løsemidler (> 200 (t/år)

107.02 Avfetting, kjemisk rensing og elektronikk 0602
(bruk av løsemidler)

107.03 Ferdigbehandling av tekstiler eller garving 0603
av lær (bruk av løsemidler)

107.04 Grafisk industri (bruk av løsemidler) 0604

6.8. Anlegg for produksjon av karbon eller grafitt 105.09 Produksjon av karbon eller grafitt (kjemisk 0404
industri)



Nr. 57/290 15.11.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

VEDLEGG A4

Definisjoner som brukes i forbindelse med EPER

Betegnelse Definisjon

IPPC-direktiv Rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning

Anlegg Stasjonær teknisk enhet der en eller flere av virksomhetene som nevnes i vedlegg I til IPPC-direktivet
foregår, og eventuelt andre direkte tilknyttede former for virksomhet som har en teknisk tilknytning til
de former for virksomhet som utføres i denne enheten og som kan ha innvirkning på utslipp og
forurensning

Kategori virksomhet Virksomhet som nevnes i vedlegg I til IPPC-direktivet 96/61/EF som sammenfattet og spesifisert i 
etter vedlegg I vedlegg A3

EPER Europeisk register over forurensende utslipp (European Pollutant Emission Register)

Forurensende stoff Enkelt stoff eller stoffgruppe som nevnt i vedlegg A1

Stoff Et grunnstoff og dets forbindelser, med unntak av radioaktive stoffer

Utslipp Direkte tilførsel av et forurensende stoff til luft eller vann, samt indirekte tilførsel ved overføring til et
eksternt renseanlegg

Bedrift Industrikompleks med ett eller flere anlegg på samme sted, der en operatør utfører en eller flere
kategorier virksomhet etter vedlegg I

Anleggsområde Bedriftens geografiske plassering

Rapporteringssyklus Den samlede rapporteringsprosessens syklus, som består av innsamling, validering, innlevering,
behandling og formidling av de rapporterte opplysningene

NACE-kode Standard for næringsgruppering

NOSE-P-kode Standardnomenklatur for utslippskilder

SNAP-kode Nomenklatur som brukes i andre utslippsoversikter
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(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 55 av 29.2.2000, s. 53, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2001 av 23. februar 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 19.

(1) EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6.
(2) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 530/1999 av 9.
mars 1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraft-
kostnader(1), særlig artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 530/1999
må det fastsettes gjennomføringstiltak for kriteriene for
kvalitetsvurdering og innholdet i kvalitetsrapporten.

2) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for det statistiske program nedsatt
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(2) –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i
kvalitetsrapporten

Kriteriene for kvalitetsvurdering og innholdet i kvalitets-
rapporten nevnt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 530/1999 er
fastsatt i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 452/2000

av 28. februar 2000

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader med
hensyn til kvalitetsvurdering av statistikk over arbeidskraftkostnader(*)

2001/EØS/57/34

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

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2000.

For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen
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(1) EFT L 203 av 3.8.1999, s. 28.
(2) Variasjonskoeffisienten er forholdet mellom kvadratroten av estimatorvariansen og dens forventede verdi. Den beregnes ved å regne ut

forholdet mellom kvadratroten av estimatet av utvalgsvariansen og dens beregnede verdi. Ved beregningen av utvalgsvariansen må det tas
hensyn til utvalgets sammensetning.

VEDLEGG

KRITERIER FOR KVALITETSVURDERING OG INNHOLD I KVALITETSRAPPORTEN FOR
STATISTIKK OVER ARBEIDSKRAFTKOSTNADER

FRIST FOR OVERSENDING AV RAPPORTEN

Kvalitetsrapporten skal helst oversendes sammen med resultatene fra undersøkelsen, og senest 24 måneder etter
utløpet av den referanseperiode dataene ble samlet inn for.

OVERGANGSPERIODE

Ettersom kvalitetsrapportering er et nytt trekk ved det europeiske statistikksystemet, må de nasjonale
statistikkmyndighetene gis mulighet til gradvis å tilpasse sine verktøy, sin kunnskap og sine ressurser for å kunne
utarbeide disse rapportene. Derfor omfatter oversikten nedenfor over innholdet i kvalitetsrapporten noen valgfrie
punkter for den første kvalitetsrapporten som skal innleveres i forbindelse med undersøkelsen av arbeidskraft-
kostnader for refereanseåret 2000. Gjennomførbarheten og relevansen til disse valgfrie punktene skal gjennomgås på
bakgrunn av de opplysninger som medlemsstatene faktisk oversender, og de generelle framskritt som gjøres innenfor
statistisk vitenskap. Denne gjennomgangen bør utføres av Eurostat og de nasjonale statistikkmyndighetene før neste
undersøkelse, for at det skal kunne avgjøres om de valgfrie punktene fortsatt skal være valgfrie.

OMFANG

Opplysningene kreves, med mindre det gis unntak i relevante rådsforordninger eller kommisjonsforordninger. Dette
er forordninger om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader, arbeidskraftundersøkelse, statistikk
over foretaksstrukturer og nasjonalregnskaper. Det samme gjelder for valgfrie kjennetegn eller inndelinger.

FORMIDLING AV DE OPPLYSNINGER SOM SAMLES INN I FORBINDELSE MED KVALITETSRAPPORTEN

Kvalitetskomponentene relevans, aktualitet og punktlighet, tilgjengelighet og klarhet og fullstendighet brukes
helst for interne formål i det europeiske statistikksystemet.

Nøyaktighet, sammenlignbarhet og sammenheng er de komponentene som er av størst interesse for brukerne.
Opplysningene vil bli formidlet til brukerne i form av statistiske eller metodologiske dokumenter.

INNHOLD

Merknad: Tabell A, B og C og tilhørende variabler (f.eks. A11, B1, D1 osv.) er definert i kommisjonsforordning
(EF) nr. 1726/1999 av 27. juli 1999 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om
statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader med hensyn til definisjon og oversending av
opplysninger om arbeidskraftkostnader(1).

1. Relevans

Valgfritt punkt:
– En oversikt som inneholder en beskrivelse av brukerne, opprinnelse og oppfyllelse av brukernes

behov, samt relevansen av statistikk for brukerne.

2. Nøyaktighet

2.1. Utvalgsfeil

2.1.1. Sannsynlighetsutvalg

2.1.1.1. Spredning

Valgfritt punkt:
– Spredning som følge av beregningsmetoden, om den kan måles.

2.1.1.2. Varians
– Variasjonskoeffisienter(2) inndelt etter strukturen i tabell A, B og C for

– årlige arbeidskraftkostnader per lønnstaker (D1/A11+A121+A131),
– arbeidskraftkostnader per time (D1/B1).



– Variasjonskoeffisienter inndelt etter strukturen i tabell A for
– B1 Antall timeverk utført av alle lønnstakere,
– D1 Lønnskostnader,
– D11 Lønn (samlet).

– Den metodologi som brukes ved beregning av varians.

Valgfrie punkter:
– Variasjonskoeffisienter inndelt etter strukturen i tabell B og C for 

– B1 Antall timeverk utført av alle lønnstakere,
– D1 Lønnskostnader,
– D11 Lønn (samlet).

– Variasjonskoeffisienter inndelt etter strukturen i tabell A, B og C for 
– A1 Samlet antall lønnstakere,
– A11+A121+A131 Samlet antall lønnstakere i heltidsekvivalenter.

2.1.2. Ikke-sannsynlighetsutvalg

Når det brukes eksisterende kilder der beregning av variasjonskoeffisienten ikke gir noen mening, bør
det i stedet gis en beskrivelse av mulige årsaker til mangelen på nøyaktighet.

2.2. Ikke-utvalgsfeil

2.2.1. Feil ved grunnlaget for utvalgstrekking
– Beskrivelse av de viktigste problemene med feilklassifisering og over- og underdekning(1) ved

datainnsamlingen.
– De metoder som brukes for å behandle eventuelle slike feil.

Valgfrie punkter:
– Andelen av overdekning, underdekning og feilklassifisering inndelt etter lagdelingen brukt ved

utvelgingen.
De opplysninger som kreves, kan delvis utledes fra rapporten om registerets kvalitet. 

Merknad: Dersom det brukes individuelle administrative data, skal det framlegges en lignende analyse
basert på den administrative referansefil.

2.2.2. Måle- og bearbeidingsfeil
– Beskrivelse av metodene som brukes til å begrense måle- og bearbeidingsfeil(2).

Valgfrie punkter:
– Antall korrigerte tilfeller for variablene som kreves i tabell A, i prosent av de enheter som har avgitt

svar for de aktuelle variablene.
– Feilprosenten ved datainnskriving eller koding for følgende variabler:

– antall lønnstakere,
– lønn,
– den lokale enhetens virksomhet (næringer i NACE Rev. 1),
– region (NUTS 1).

– Metodologiske merknader om beregningen(3) av disse prosentsatsene.

2.2.3. Feil som skyldes manglende svar
– Enhetenes svarprosent(4), samlet og inndelt etter lagdelingen brukt ved utvelgingen.
– En beskrivelse av metodene for imputasjon og/eller justering av vektene for manglende svar.

Merknad: Dersom det brukes individuelle administrative data, erstattes manglende svar med administra-
tive dataposter som ikke er tilgjengelige.
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(1) Overdekning gjelder enten feilklassifiserte enheter som faktisk faller utenfor dekningsområdet (f.eks. at den lokale enhetens egentlige
virksomhet ikke omfattes av næringshovedområde C-K i NACE Rev. 1), eller enheter som i realiteten ikke eksisterer.
Underdekning gjelder (nye) enheter som, enten på grunn av faktisk nyetablering eller oppsplitting av en virksomhet i flere enheter, ikke inngår
i grunnlaget for utvalgstrekking, samt feilklassifiserte enheter. Det tas ikke hensyn til svart økonomi. 
Feilklassifisering gjelder uriktig klassifisering av enheter som tilhører målpopulasjonen.

(2) Målefeil er feil som oppstår under datainnsamlingen. Det er en rekke årsaker til at målefeil oppstår, f.eks. undersøkelsesverktøyet (skjemaet
eller spørreskjemaet), den opplysningspliktige, informasjonssystemet, datainnsamlingsmåten og intervjueren. Bearbeidingsfeil er feil som
oppstår i fasen etter datainnsamlingen, f.eks. datainnskriving, koding, tasting, redigering, veiing og tabulering.

(3) Feilprosenter kan måles ved standardmetoder for kvalitetskontroll, for eksempel ved å verifisere kvaliteten til et underutvalg av de behandlede
spørreskjemaene (for å undersøke feilkvoter enten ved inntastingen eller under redigeringsarbeidet som de nasjonale statistikkontorer utfører)

(4) Prosentsatsen er forholdet mellom antallet opplysningspliktige i dekningsområdet og antallet spørreskjemaer sendt til den utvalgte
populasjonen..



Valgfrie punkter:
– Svarprosent for hver variabel. Prosentsatsen er forholdet mellom antallet svar for hver datapost og

antallet opplysningspliktige i dekningsområdet.
– En beskrivelse av årsakene til manglende svar og en vurdering av den spredning manglende svar

medfører for et av de viktigste spørsmålene på spørreskjemaet. 

2.2.4. Feil ved modellens forutsetninger
– Rapportering(1) om en eventuell bruk av følgende modeller:

– for å tilpasse regnskapsåret til kalenderåret,
– for å ta hensyn til små foretak,
– for å kombinere data fra administrative kilder og undersøkelser.

Merknad: Dersom det brukes individuelle administrative data, må samsvaret mellom de administrative
begreper og det teoretiske statistiske begrep kommenteres.

3. Aktualitet og punktlighet

– Viktige datoer for innsamling av data: f.eks. den rettslig bindende fristen for opplysningspliktige i
medlemsstaten, tidspunktet for utsendelse av spørreskjemaer og av purringer eller oppfølgingsbrev
og tidsrommet da feltarbeidet ble utført.

– Viktige datoer for fasen etter datainnsamlingen: f.eks. begynnelses– og avslutningsdato for
ferdigstillelse, koding og gyldighetskontroll, dato for kvalitetskontroll (resultatenes kongruens) og
fortrolighetstiltak.

– Viktige datoer for offentliggjøring: f.eks. tidspunktet for beregning og formidling av foreløpige og
detaljerte resultater. 

Merknad: Punktligheten av dataoversendingen til Eurostat vil bli vurdert i samsvar med den forordning
som fastsetter periodisitet og frister for dataoversending.

4. Tilgjengelighet og klarhet

– Et eksemplar av publikasjonen(e).
– Opplysninger om hvilke resultater som eventuelt sendes til de rapporteringsenheter som omfattes av

utvalget.
– Opplysninger om formidlingsplanen for resultatene (f.eks. hvem resultatene sendes til).
– Et eksemplar av eventuelle metodologiske dokumenter for den statistikk som er framlagt.

5. Sammenlignbarhet

5.1. Sammenlignbarhet i rom

– En sammenligning mellom nasjonale begreper og europeiske begreper må rapporteres dersom det er
forskjeller, særlig med hensyn til definisjonen av statistiske enheter, referansepopulasjonen, klassifi-
seringen og definisjonene av variablene i de oversendte resultatene. Om mulig bør forskjellene
kvantifiseres.

Merknad: Når klassifiseringene og enhetene kommer fra registeret, bør kvaliteten til disse
opplysningene komme fra rapporten om registerets kvalitet. 

5.2. Sammenlignbarhet i tid
– Opplysninger om endringer i definisjoner, dekningsområde eller metoder og om mulig en vurdering

av følgene av eventuelle endringer som ikke kan overses.
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(1) Kommentarer bør f.eks. omfatte framgangsmåten for utvelging av disse modellene (dvs. hvorfor en gitt modell er valgt framfor andre
modeller), eventuelt tilknyttede beregningsfeil for de tilsvarende estimater, momenter ved verifiseringen av de forutsetninger som ligger til
grunn for modellen, prøving av modellens forutsigbarhetsegenskaper ved bruk av historiske data, sammenligning av de resultater modellen
gir med andre tilknyttede datakilder, bruk av screening og kryssvalideringsundersøkelser, prøving av modellens følsomhet overfor beregning
av parametrer, validering av de data som brukes i modellen.
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(1) EFT L 14 av 17.1.1997.

6. Sammenheng

Merknad: Dette punkt har to mål: å opplyse brukerne om de begrepsforskjeller som finnes mellom flere
forskjellige kilder for variabler som er veldig nær hverandre, og som vanligvis har samme
navn i statistiske publikasjoner, og å gi brukerne opplysninger slik at de kan vurdere hvordan
overgangen kan være fra ett begrep til et annet. Det andre målet er å sikre at statistikk som i
prinsippet er relativt sammenhengende begrepsmessig sett, gir sammenlignbare resultater for
samme referansepopulasjon. Med disse målene bør statistikk over arbeidskraftkostnader og
annen statistikk som sendes til Eurostat, sammenlignes ved hjelp av relevante forholdstall og
ved bruk av nasjonale praktiske begreper og mål. I arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er det
f.eks. brukt en relativt annerledes definisjon av sysselsetting: i AKU måles sysselsetting blant
innbyggerne, mens det i undersøkelser om arbeidskraftkostnader er sysselsetting på det
nasjonale territorium som måles, et begrep som er i samsvar med nasjonalregnskaper og
foretaksstatistikk. Ved sammenligninger bør det også tas hensyn til at statistikk over
arbeidskraftkostnader er basert på foretak som har flere enn ni lønnstakere.

6.1. Sammenheng med statistikk fra arbeidskraftundersøkelsen

Valgfritt punkt:

– Forklaringer på hovedforskjellene i forholdet mellom «antall deltidsansatte og antall heltidsantsatte»
og forholdet mellom «gjennomsnittlig antall timeverk faktisk utført av deltidsansatte og
gjennomsnittlig antall timeverk faktisk utført av heltidsansatte» i begge kilder. En oversikt inndelt
etter økonomisk virksomhet (NACE Rev. 1, næringshovedområde C-K) ville være nyttig. Det må tas
hensyn til kildenes nøyaktighet og begreper. 

6.2. Sammenheng med statistikk over foretaksstrukturer

Forordningen(1) om statistikk over foretaksstrukturer dekker all markedsøkonomisk virksomhet i
næringshovedområde C-K og M-O i NACE Rev. 1.

De punkter der kildene befinner seg nærmest hverandre, er oppført i tabellen nedenfor:

Undersøkelsen av Undersøkelsen av 

arbeidskraftkostnader foretaksstrukturer

Serie Regionale data Årlig regional statistikk

Statistisk enhet Lokal enhet Lokal enhet

Virksomhet som er NACE Rev. 1, næringshoved- NACE Rev. 1, næringshoved-
omfattet område; C-K unntatt nærings- område; C-K unntatt nærings-

hovedområde J hovedområde J

Kjennetegn D11 Lønn 13 32 0 Lønn

E1 Antall lokale enheter i alt 11 21 0 Antall lokale enheter

Inndeling av virksomhet NACE Rev. 1, tosifret nivå (næring) NACE Rev. 1, tosifret nivå (næring)

Regional inndeling NUTS 1 NUTS 1

– Forklaringer på hovedforskjellene mellom disse variablene, samtidig som det tas hensyn til hver
kildes nøyaktighet og begreper (inndelt etter næringer i NACE Rev. 1). Krysstabulering etter NUTS
1 og brede grupperinger i NACE Rev. 1 (C-D-E, F, G-H, I-J-K) er valgfritt.



Valgfrie punkter:
Tabellen nedenfor inneholder en oppstilling av andre deler av statistikkene som kan sammenlignes:

Undersøkelsen av Undersøkelsen av 

arbeidskraftkostnader foretaksstrukturer

Serie Tabell B: Nasjonale data etter Årlig foretaksstatistikk etter
foretakets størrelseskategori størrelsesklasse

Statistisk enhet Lokal enhet Foretak

Virksomhet som er NACE Rev. 1, næringshovedområde NACE Rev. 1, næringshovedområde
omfattet C-E C-E

Kjennetegn A1 Samlet antall lønnstakere 16 13 0 Antall lønnstakere
B1 Antall timeverk utført av alle 16 15 0 Antall timeverk utført av 
lønnstakere lønnstakere
D11 Lønn 13 32 0 Lønn
D12 Arbeidsgivernes trygde- og 13 33 0 Kostnader til trygd
pensjonspremier

Inndeling av virksomhet NACE Rev. 1, tosifret nivå (næring) NACE Rev. 1, tosifret nivå (næring)

Inndeling i Under ti lønnstakere (*), 10-49, Antall ansatte: under ti lønnstakere,
størrelsesklasse 50-249, 250-499, 500-999, 1 000+ 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 

1 000+

(*) Brukes ikke i undersøkelsen for 2000.

– Forklaringer på hovedforskjellene, samtidig som det tas hensyn til hver statistikks nøyaktighet og
begrepsforskjeller. Disse sammenligningene kan krysstabuleres etter foretaksstørrelsesklasse og
brede grupperinger i NACE Rev. 1.

6.3. Sammenheng med nasjonalregnskaper

De punkter der kildene befinner seg nærmest hverandre, er oppført i tabellen nedenfor:

Undersøkelsen av 
Nasjonalregnskaper 

arbeidskraftkostnader

Serie Tabell A: Nasjonale data Tabell 3: Tabeller etter næring – årlig 
undersøkelse (*)

Virksomhet som er NACE Rev. 1, næringshovedområde NACE Rev. 1, næringshovedområde  
omfattet C-O C-O

Kjennetegn A1 Samlet antall lønnstakere Lønnstakere
B1 Antall timeverk utført av alle Antall timeverk utført av lønnstakere 
lønnstakere (**)
D1 Lønnskostnader D1 Lønnskostnader
D11 Lønn D11 Lønn

Inndeling av virksomhet NACE Rev. 1, næringshovedområde NACE Rev. 1, næringshovedområde

(*) Eurostat (1997) ENS 95 – program for oversending av data.
(**) Om tilgjengelig.

– Forklaringer på hovedforskjellene, samtidig som det tas hensyn til forskjeller i begreper og dekning
og, om tilgjengelig, hver statistikks nøyaktighet. 

– Kommentarer om bruken av undersøkelsen av arbeidskraftkostnader som kilde for nasjonalregnskaper.

7. Fullstendighet
– En liste over variabler og/eller inndelinger som kreves i forordningen, som eventuelt ikke er

tilgjengelige og årsakene til dette.
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(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 172 av 12.7.2000, s. 3, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 23/2001 av 23. februar 2001 om
endring av vedlegg XXI til EØS-avtala (Statistikk), sjå EØS-tillegget til
Tidend for Dei Europeiske Fellesskapa nr. 22 av 26.4.2001, s. 20.

(1) TEF L 310 av 30.11.1996, s. 1.
(2) TEF L 58 av 27.2.1998, s. 1.

(3) TEF L 59 av 6.3.1991, s. 19.
(4) TEF L 181 av 28.6.1989, s. 47.

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni
1996 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem
i Fellesskapet (ENS 95)(1), sist endra ved forordning (EF) nr.
448/98(2), særleg artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I medhald av artikkel 104 nr. 2 i traktaten skal
Kommisjonen overvake utviklinga av budsjettsituasjonen.

2) Innhaldet i og forma til stabilitets- og tilnærmingsprogramma
skal fremje ei betre forståing av framgangsmåten for
fastsetjing av saldoen i offentleg forvalting og av budsjett-
strategien generelt, og det bør skaffast tilleggsopplysningar
om høvetala med omsyn til utgifter og inntekter.

3) Nasjonalrekneskapsreglane, og særleg omgrepa i ENS 95,
vert rekna som verktøy for å sikre at dataa til medlems-
statane kan jamførast og er oversiktlege.

4) I vedlegg A «Det europeiske nasjonalregnskapssystem
ENS 95» til «ENS 95»-forordninga vert ikkje utgifter og
inntekter i offentleg forvalting nemnde, men vedlegget
utgjer ramma for korleis dei kan spesifiserast ved at det
vert vist til ei liste over ENS 95-kategoriar.

5) Innføringa av aggregat med omsyn til utgifter og inntekter
i offentleg forvalting gjer at planen for innsending av
nasjonalrekneskapsdata må endrast tilsvarande.

6) Ei tilleggsframlegging i mars kvart år av hovudstorleikane for
offentleg forvalting (årlege data) vil gje nyttige opplysningar
om utviklinga med omsyn til det offentlege underskotet.

7) Etter artikkel 2 nr. 2 jamførd med artikkel 3 nr. 2 i forordning
(EF) nr. 2223/96 skal endringar av ENS 95 som skal
klarleggje og betre innhaldet, og som krev endringar i dei
opplysningane som medlemsstatane skal leggje fram,
vedtakast av Kommisjonen i samsvar med den framgangs-
måten som er fastsett i artikkel 4 i den nemnde forordninga.

8) Utvalet for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk,
som vart oppnemnt ved rådsavgjerd 91/115/EØF(3), er
vorte rådspurt.

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar
med fråsegna frå Utvalet for det statistiske programmet, som
vart oppnemnt ved avgjerd 89/382/EØF, Euratom(4) –

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Føremålet med denne forordninga er å fastsetje ein definisjon
av utgifter og inntekter i offentleg forvalting, å utfylle
nomenklaturane over transaksjonar i varer og tenester (P) og
fordelingsmessige transaksjonar (D) og å endre planen for
innsending av nasjonalrekneskapsdata.

Artikkel 2

Vedlegg A («Det europeiske nasjonalregnskapssystem ENS
95») og vedlegg B («Plan for innsending av
nasjonalregnskapsdata») til forordning (EF) nr. 2223/96 vert
endra i samsvar med vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 3

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

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1500/2000

av 10. juli 2000

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med omsyn til utgifter og inntekter i offentleg forvalting(*)

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

Utferda i Brussel, 10. juli 2000.

For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen

2001/EØS/57/35



VEDLEGG

I vedlegg A og B til forordning (EF) nr. 2223/96 vert det gjort følgjande endringar:

1. Vedlegg A:
a) I kapittel 3 punkt 3.23 vert følgjande punktum lagt til:

«Annen ikke-markedsrettet produksjon (P.13) kan deles inn i to underposter: «Betalinger for annen ikke-
markedsrettet produksjon» (P.131), som består av diverse gebyrer og avgifter, og «Øvrig annen ikke-
markedsrettet produksjon» (P.132), som dekker produksjon som tilbys fritt.»

b) I kapittel 3 skal punkt 3.79 og 3.96 lyde:

«3.79. Den offentlige forvaltningens konsum (P.3) omfatter to kategorier konsum, som tilsvarer de ideelle
organisasjonenes konsum: 

a) verdien av varer og tjenester som produseres av den offentlige forvaltningen selv (P.1), unntatt
investeringer for eget bruk (tilsvarer P.12) og salg, markedsrettet produksjon (P.11) og
betalinger for annen ikke-markedsrettet produksjon (P.131),

b) offentlig forvaltnings kjøp av varer og tjenester som produseres av markedsprodusenter og
som leveres ubearbeidet til husholdninger som sosiale naturaloverføringer (D.6311 +
D.63121+ D.63131). Dette innebærer at offentlig forvaltning bare betaler for varer og tjenester
som selgerne leverer til husholdningene.»

«3.96. Offentlig forvaltnings eller ideelle organisasjoners konsum (P.3) er lik summen av deres
produksjon (P.1) pluss utgifter til produkter som leveres til husholdningene gjennom markeds-
produsenter som en del av sosiale naturaloverføringer (D.6311 + D.63121 + D.63131), minus
betalinger fra andre enheter, markedsrettet produksjon (P.11) og betalinger for annen ikke-
markedsrettet produksjon (P.131) minus investeringer for eget bruk (tilsvarer P.12).»

c) I kapittel 4 punkt 4.105 vert følgjande punktum lagt til i avsnittet med overskrifta «Andre trygdestønader
i naturalier (D.6312)»: 

«Andre trygdestønader i naturalier kan derfor deles inn i undergrupper av ytelser der tjenesten produseres
av markedsprodusenter og kjøpes av offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner (D.63121), og
ytelser der tjenesten produseres av ikke-markedsrettede produsenter (D.63122).»

d) I kapittel 4 punkt 4.105 vert følgjande punktum lagt til i avsnittet med overskrifta «Sosialstønader i
naturalier (D.63131)»:

«Sosialstønader i naturalier kan derfor deles inn i undergrupper av ytelser der tjenesten produseres av
markedsprodusenter og kjøpes av offentlig forvaltning eller ideelle organisasjoner (D.63121), og ytelser
der tjenesten produseres av ikke-markedsrettede produsenter (D.63122).»

e) I kapittel 8 skal nytt punkt 8.99 a) lyde:

«UTGIFTER OG INNTEKTER I OFFENTLIG FORVALTNING 

8.99 a) Utgifter og inntekter i offentlig forvaltning defineres med henvisning til en liste over ENS 95-
kategorier.
Utgifter i offentlig forvaltning omfatter følgende ENS 95-kategorier, registrert på anvendelses-
siden av kontoene for offentlig forvaltning, med unntak av D.3 og D.9, som er registrert på
tilgangssiden av kontoene for offentlig forvaltning(1):

P.2 Produktinnsats

P.5 Bruttoinvestering

D.1 Lønnskostnader

D.29 Næringsskatter

D.3 Subsidier, betalte

D.4 Formuesinntekt

D.5 Skatter på inntekt, formue osv.

D.62 Stønader utenom sosiale naturaloverføringer
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D.6311 + Sosiale naturaloverføringer knyttet til utgifter til produkter som leveres til
D.63121 + husholdninger gjennom markedsprodusenter
D.63131

D.7 Andre løpende overføringer

D.8 Korreksjon for sparing i pensjonskasser

D.9 Kapitaloverføringer, betalte

K.2 Anskaffelser minus avhendelse av ikke-finansiell ikke-produsert kapital

Inntekter i offentlig forvaltning omfatter følgende ENS 95-kategorier, registrert på tilgangssiden
av kontoene for offentlig forvaltning, med unntak av D.39, som er registrert på anvendelses-
siden av kontoene for offentlig forvaltning: 

P.11 Markedsrettet produksjon

P.12 Produksjon for eget bruk

P.131 Betalinger for annen ikke-markedsrettet produksjon

D.2 Skatter på produksjon og import

D.39 Næringssubsidier, mottatte

D.4 Formuesinntekt

D.5 Skatter på inntekt, formue osv.

D.61 Trygde- og pensjonspremier

D.7 Andre løpende overføringer

D.9 (1) Kapitaloverføringer

(1) Korrigeringer for skatter og trygde- og pensjonspremier som er pålagt, men aldri oppkrevd, betraktes som negativ
inntekt når de er registrert under D.9.

Forskjellen mellom inntekter i offentlig forvaltning og utgifter i offentlig forvaltning er per
definisjon nettofinansinvestering i offentlig forvaltning.

Transaksjonene D.41, D.7, D.92 og D.99 er konsoliderte. De øvrige transaksjonene er ikke
konsoliderte.»

f) I vedlegg IV, under «Klassifikasjon av transaksjoner og andre strømmer – Transaksjoner i varer og
tjenester (produkter) (P)», undertittel «P.1 Produksjon», vert følgjande sett inn:

«P.131 Betaling for annen ikke-markedsrettet produksjon
P.132 Øvrig annen ikke-markedsrettet produksjon»

g) I vedlegg IV, under «Klassifikasjon av transaksjoner og andre strømmer – Fordelingsmessige transaksjoner
(D)», undertittel «D.6 Trygde- og pensjonspremier og stønader», vert følgjande sett inn etter D.6312:

«D.63121 Andre trygdestønader i naturalier som leveres av markedsprodusenter
D.63122 Andre trygdestønader i naturalier som leveres av ikke-markedsprodusenter» 

h) I vedlegg IV, under «Klassifikasjon av transaksjoner og andre strømmer – Fordelingsmessige transaksjoner
(D)», undertittel «D.6 Trygde- og pensjonspremier og stønader», vert følgjande sett inn etter D.6313:

«D.63131 Sosialstønader i naturalier som leveres av markedsprodusenter
D.63132 Sosialstønader i naturalier som leveres av ikke-markedsprodusenter»

2. Vedlegg B:

a) I tabellen med overskrifta «Oversikt over tabellene» vert ny rad 3a sett inn:

«2001 3 97-00 Hovedstørrelser for offentlig forvaltning 2»
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b) Tabell 2 skal lyde:

«Tabell 2 — Hovedstørrelser for offentlig forvaltning

Konsolideringsregler: Transaksjonene D.41, D.7, D.92 og D.99 er konsoliderte. De øvrige transaksjonene
er ikke konsoliderte.

Kode Liste over variabler Innsending: t + 3 Innsending: t + 8

P.1 Produksjon X

P.11 + P.12 — Markedsrettet produksjon og produksjon X
for egen bruk

P.13 — Annen ikke-markedsrettet produksjon X

P.131 — Betaling for annen ikke-markedsrettet X
produksjon 

P.132 — Øvrig annen ikke-markedsrettet produksjon X

P.11 + P.12 + P.131 X

P.2 Produktinnsats X X

B.1G Bruttoprodukt X

K.1 Kapitalslit X

B.1N Nettoprodukt X

D.1P Lønnskostnader, betalte X X

D.29P Næringsskatter, betalte X X

D.39R Næringssubsidier, mottatte X X

B.2N Driftsresultat, netto X

D.2R Næringsskatter og importavgifter, mottatte X X

D.4R Formuesinntekt, mottatt X X

D.3P Subsidier, betalte X X

D.4P Formuesinntekt, betalt X X

D.41P — Renter, betalte X X

D.42P + ...D.45P — Øvrig formuesinntekt, betalt X X

B.5N Primære inntekter, netto X

D.5R Skatter på inntekt, formue osv., mottatte X X

D.61R Trygde- og pensjonspremier, mottatte X X

D.611R — Faktiske trygde- og pensjonspremier, X X
mottatte
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Kode Liste over variabler Innsending: t + 3 Innsending: t + 8

D.612 — Beregnede trygde- og pensjonspremier X X

D.7R Andre løpende overføringer, mottatte X X

D.5P Skatter på inntekt, formue osv., betalte X X

D.62P Stønader utenom sosiale naturaloverføringer, X
betalte

D.6311P + Sosiale naturaloverføringer knyttet til utgifter X
D.63121P + til produkter som leveres til husholdninger 
D.63131P gjennom markedsprodusenter

D.62P + D.6311P + X
D.63121P + 
D.63131P

D.7P Andre løpende overføringer, betalte X X

B.6N Disponibel inntekt, netto X

P.3 Konsum X

P.31 — Individuelt konsum X

P.32 — Kollektivt konsum X

D.8 Korreksjon for sparing i pensjonskasser X X

B.8G Sparing, brutto X X

B.8N Sparing, netto X

D.9R Kapitaloverføringer, mottatte X X

D.91R — Kapitalskatter, mottatte X X

D.92R + D.99R — Investeringstilskudd og andre X X
kapitaloverføringer, mottatte

D.9P Kapitaloverføringer, betalte X X

P.5 Bruttoinvestering X

P.51 — Bruttoinvestering i fast realkapital X X

P.52 + P.53 — Lagerendringer og anskaffelser minus X
avhendelse av verdigjenstander

K.2 Anskaffelser minus avhendelse av 
ikke-finansiell ikke-produsert kapital

P.5 + K.2 X

B.9 Nettofinansinvestering X X
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Kode Liste over variabler Innsending: t + 3 Innsending: t + 8

TE Utgifter i offentlig forvaltning i alt X X

TR Inntekter i offentlig forvaltning i alt X X

TE = P.2 + P.5 + D.1P + D.29P + D.3P + D.4P + D.5P + D.62P + D.6311P + D.63131P + D.7P + D.8 + D.9P + K.2

TR = P.11 + P.12 + P.131 + D.2R + D.39R + D.4R + D.5R + D.61R D.7R + D.9R»
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d) I «Unntak for tabellene som skal leveres i forbindelse med spørreskjemaet «ENS-95» fordelt på land»,
punkt 7.1 («IRLAND — Unntak for tabeller») vert ny rad 6a sett inn:

«2 Hovedstørrelser for offentlig forvaltning Innsending: t + 3 Til 2002»

e) I «Unntak for tabellene som skal leveres i forbindelse med spørreskjemaet «ENS-95» fordelt på land»,
punkt 10.1 («NEDERLAND — Unntak for tabeller») vert ny rad 6a sett inn:

«2 Hovedstørrelser for offentlig forvaltning Innsending: t + 3 Til 2003»
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KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR –

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsforordning (EF) nr. 2223/96 av 25. juni
1996 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem
i Fellesskapet(1), sist endra ved forordning (EF) nr. 448/98(2),
særleg artikkel 3 nr. 2, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I samsvar med artikkel 104 nr. 2 i traktaten skal
Kommisjonen overvake utviklinga av budsjettsituasjonen. 

2) Etter rådsforordning (EF) nr. 1466/97 av 7. juli 1997 om
styrking av overvåkingen av budsjettposisjoner og av over-
våkingen og samordningen av den økonomiske politick(3) bør
den framgangsmåten for multilateral overvaking som er fastsett
i artikkel 99 nr. 3 og 4 i traktaten, utfyllast med eit system for
tidleg varsling, slik at Rådet snøgt kan varsle ein medlemsstat
om at han må gjere dei budsjettkorrigerande tiltaka som er
naudsynte for å hindre eit altfor stort offentleg underskot.

3) I rapporten frå Økofin-rådet om statistiske krav i Den
økonomiske og monetære unionen, som vart godkjend 18.
januar 1999, vert det lagt særleg vekt på at det er naudsynt
med felles og harmoniserte korttidsstatistikkar over
offentlege finansar for medlemsstatane, særleg for dei som
tek del i Den økonomiske og monetære unionen.

4) Reglane for nasjonalrekneskapane, særleg omgrepa i det
europeiske nasjonalrekneskapssystemet (ENS 95), vert
rekna som eit verkemiddel som skal sikre jamføring av og
innsyn i data medlemsstatane imellom.

5) Innanfor ramma av ENS 95 bør det gradvis utarbeidast eit
fullstendig sett med kvartalsrekneskapar for sektoren
offentleg forvalting, der det frå og med 2000 finst tilgjenge-
leg eit første sett med komponentar frå rekneskapen for den
offentlege forvaltinga i samsvar med omgrepa i ENS 95.

6) Det bør leggjast størst vekt på komponentar som
representerer pålitelege indikatorar på tendensar i
utviklinga innanfor offentlege finansar, og som vanlegvis
er tilgjengelege til rett tid.

7) Skattar, faktiske trygde- og pensjonspremiar og stønader
vil som det første settet med komponentar gje eit tidleg

varsel om mogleg budsjettmessig risiko, og nyttige
opplysningar om konjunktursvingingar.

8) Utvalet for penge-, finans- og betalingsbalansestatistikk,
som vart oppnemnt ved rådsavgjerd 91/115/EØF(4), endra
ved avgjerd 96/174/EF(5), er vorte rådspurt.

9) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar
med fråsegna frå Utvalet for det statistiske programmet, som
vart oppnemnt ved avgjerd 89/382/EØF, Euratom(6) –

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA:

Artikkel 1

Føremål

Føremålet med denne forordninga er å fastsetje lista over og
dei viktigaste kjenneteikna til dei kategoriane transaksjonar i
ENS 95 som medlemsstatane kvart kvartal frå og med 2000
skal sende over med sikte på utarbeiding av eit sett med felles
og harmoniserte korttidsstatistikkar over offentlege finansar.

Artikkel 2

Kategoriar som det skal sendast over kvartalsvise data for

Medlemsstatane skal sende over til Kommisjonen (Eurostat)
kvartalsvise data om følgjande kategoriar inntekter og utgifter i
sektoren for offentleg forvalting, i samsvar med kodane i ENS 95:

Inntekter:
— skattar på produksjon og import (D.2),
— av desse: meirverdiavgift (D.211),
— skattar på inntekt, formue osv. (D.5),
— kapitalskattar (D.91),
— faktiske trygde- og pensjonspremiar (D.611).

Utgifter:
— stønader utanom sosiale naturaloverføringar (D.62).

Artikkel 3

Kjelder og metodar for utarbeiding av kvartalsvise data

Kvartalsvise data for dei kategoriane som er nemnde i artikkel
2, skal utarbeidast etter følgjande reglar:

1) Kvartalsvise data skal byggje på direkte opplysningar som er
tilgjengelege frå grunnleggjande kjelder, som t.d. offentlege
rekneskapar eller administrative kjelder, som for kvar
kategori representerer minst 90 % av den samla kategorien.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 264/2000

av 3. februar 2000

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med omsyn til korttidsstatistikkar over offentlege finansar(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 29 av 4.2.2000, s. 4, er
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 24/2001 av 23. februar 2001 om
endring av vedlegg XXI til EØS-avtala (Statistikk), sjå EØS-tillegget til
Tidend for Dei Europeiske Fellesskapa nr. 22 av 26.4.2001, s. 21.

(1) TEF L 310 av 20.11.1996, s. 1.
(2) TEF L 58 av 27.2.1998, s. 1.
(3) TEF L 209 av 2.8.1997, s. 1.

(4) TEF L 59 av 6.3.1991, s. 19.
(5) TEF L 51 av 1.3.1996, s. 48.
(6) TEF L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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2) Direkte opplysningar skal om naudsynt utfyllast med
justeringar med omsyn til dekkingsområde, og med
justeringar med omsyn til omgrep, slik at det vert samsvar
mellom dei kvartalsvise dataa og omgrepa i ENS 95.

3) Det skal vere samsvar mellom kvartalsvise data og
tilsvarande årlege data.

Artikkel 4

Tidsplan for oversending av kvartalsvise data

1. Kvartalsvise data skal sendast over til Kommisjonen
(Eurostat) seinast tre månader rekna frå utgangen av det
kvartalet som dei gjeld for.

2. Eventuelle endringar i kvartalsvise data for tidlegare
kvartal, skal sendast over på det same tidspunktet.

3. Dei første kvartalsvise dataa som vert sende over, skal
gjelde for første kvartalet i 2000. Desse dataa skal sendast over
seinast 30. juni 2000.

Artikkel 5

Oversending av tidsseriar

1. Medlemsstatane skal sende over til Kommisjonen
(Eurostat) kvartalsvise data for dei kategoriane som er nemnde
i artikkel 2, frå og med første kvartalet i 1991.

2. Tilbakegåande data skal utarbeidast i samsvar med dei
kjeldene og metodane som er nemnde i artikkel 3 nr. 2 og 3.

3. Tilbakegåande data frå første kvartalet i 1998 til fjerde
kvartalet i 1999 skal sendast over til Kommisjonen (Eurostat)
seinast 31. desember 2000.

4. Tilbakegåande data frå første kvartalet i 1991 til fjerde
kvartalet i 1997 skal sendast over til Kommisjonen (Eurostat)
seinast 30. juni 2002.

Artikkel 6

Overgangsføresegner

1. Overgangsføresegner skal nyttast av medlemsstatar som
ikkje er i stand til å sende over kvartalsvise data frå 2000 i samsvar
med den tidsplanen som er nemnd i artikkel 4 nr. 1, og i samsvar
med dei kjeldene og metodane som er nemnde i artikkel 3.

2. Desse medlemsstatane skal sende over til Kommisjonen
(Eurostat) dei «beste kvartalsvise overslaga» sine i samsvar
med den tidsplanen som er nemnd i artikkel 4.

3. Dei skal samstundes opplyse om kva tiltak som må
gjerast for å stette samsvaret med dei kjeldene og metodane
som er nemnde i artikkel 3.

4. Tidsrommet som overgangsføresegnene skal nyttast i,
skal ikkje vare lenger enn tidsplanen som er oppførd i
vedlegget til denne forordninga.

Artikkel 7

Gjennomføring av forordninga

1. Medlemsstatane skal seinast i mars 2000 sende Kommi-
sjonen (Eurostat) ei utgreiing om kva kjelder og metodar som
er nytta til å utarbeide kvartalsvise data (første utgreiing).

2. Samstundes som dei sender over data som er endra, skal
medlemsstatane sende over til Kommisjonen (Eurostat)
eventuelle endringar i den første utgreiinga om dei kjeldene og
metodane som vert nytta til å utarbeide kvartalsvise data.

3. Den første utgreiinga og eventuelle endringar av henne
skal avtalast mellom kvar einskild medlemsstat og Kommi-
sjonen (Eurostat).

4. På grunnlag av dei utgreiingane som medlemsstatane har
sendt inn, skal Kommisjonen (Eurostat) særleg granske om det
90 %-kriteriet som er fastsett i artikkel 3 nr. 1, vert stetta for det
første kvartalsvise overslaget som gjeld kvar einskild av dei
kategoriane som er nemnde i artikkel 2.

Dersom ein medlemsstat ikkje er i stand til å stette 90 %-kriteriet
på grunn av nasjonale tilhøve, kan Kommisjonen (Eurostat)
gjere eit særleg unntak for den medlemsstaten det gjeld.

5. Kommisjonen (Eurostat) skal gje Utvalet for det
statistiske programmet og Utvalet for penge-, finans- og
betalingsbalansestatistikk melding om dei kjeldene og
metodane som kvar medlemsstat nyttar.

Artikkel 8

Iverksetjing

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

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

Utferda i Brussel, 3. februar 2000.
For Kommisjonen

Pedro SOLBES MIRA

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

Tidsplan for fastsetjing av fristen for bruk av overgangsføresegner

Artikkel 6 nr. 4

Skattar på produksjon 

og import (D.2) Faktiske trygde- og Stønader utanom

Medlemsstat Skattar på inntekt, pensjonspremiar sosiale natural-

formue osv. (D.5) (D.611) overføringar (D.62)

Kapitalskattar (D.91)

Belgia 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002

Danmark 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002

Tyskland 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002

Hellas 1. januar 2002 1. januar 2003 1. januar 2003

Spania 1. januar 2002 1. januar 2003 1. januar 2003

Frankrike 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002

Irland 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002

Italia 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002

Luxembourg 1. januar 2002 (D.2) 1. januar 2003 1. januar 2003

1. januar 2003 (D.5)

1. januar 2003 (D.91)

Nederland 1. januar 2002 1. januar 2003 1. januar 2003

Austerrike 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002

Portugal 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002

Finland 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002

Sverige 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002

Det sameinte kongeriket 1. januar 2002 1. januar 2002 1. januar 2002
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RETTELSE

Rettelse til tekst kunngjort i samsvar med fjerde avsnitt i preambelen til EØS-komiteens 
beslutning nr. 105/2000, i henhold til EØS-avtalens artikkel 

129, nr. 1.

(EØS-tilleget til De Europeiske Felleskaps Tidende, nr. 51 av 11.10.2001, s. 261)

Tekst kunngjort i samsvar med fjerde avsnitt i preambelen til EØS-komiteens beslutning nr. 105/2000, 
i henhold til EØS-avtalens artikkel 129, nr. 1.

Følgende tekst har gyldighet og kunngjøres i samsvar med fjerde avsnitt i preambelen til EØS-komiteens
beslutning nr. 105/2000, i henhold til EØS-avtalens artikkel 129, nr. 1.:

5. 386 L 0298: Rådsdirektiv 86/298/EØF av 26. mai 1986 om førervern montert bak på smalsporede jordbruks-
og skogbrukstraktorer med hjul (EFT nr. L 186 av 8.7.1986, s. 26), endret ved:

- 389 L 0682: Rådsdirektiv 89/682/EØF av 21. desember 1989 (EFT nr. L 398 av 30.12.1989 
s. 29)

I vedlegg VI skal følgende tilføyes:

«12 for Østerrike, 17 for Finland, 5 for Sverige.»

Rettelse til tekst kunngjort i samsvar med femte avsnitt i preambelen til EØS-komiteens 
beslutning nr. 105/2000, i henhold til EØS-avtalens artikkel 

129, nr. 1.

(EØS-tilleget til De Europeiske Felleskaps Tidende, nr. 51 av 11.10.2001, s. 261)

Tekst kunngjort i samsvar med femte avsnitt i preambelen til EØS-komiteens beslutning nr. 105/2000, 
in henhold til EØS-avtalens artikkel 129, nr.1.

Følgende tekst har gyldighet og kunngjøres i samsvar med femte avsnitt i preambelen til EØS-komiteens
beslutning nr. 105/2000, in henhold til EØS-avtalens artikkel 129, nr.1.:

6. 387 L 0402: Rådsdirektiv 87/402/EØF av 25. juni 1987 om veltebøyler montert foran førersetet på
smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (EFT nr. L 220 av 8.8.1987, s. 1), endret ved:

- 389 L 0681: Rådsdirektiv 89/681/EØF av 21. desember 1989 (EFT nr. L 398 av 30.12.1989,
s. 27)

I vedlegg VII skal følgende tilføyes:

«12 for Østerrike, 17 for Finland, 5 for Sverige.»
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